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dores no âmbito do IVAucher a partir 

do dia 1 de Outubro, 80%, equivalen-
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Por Ana Sá Lopes

Para melhorar 
os resultados 
destes Jogos 
em Paris, os 
próximos 
quatro ou 
cinco meses 
são decisivos 
Nuno Delgado, 
ex-judoca 
olímpico
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Pedro Pichardo 
Conquistou a 
medalha de ouro 
do triplo salto 
naqueles que 

estão a ser os melhores Jogos 
Olímpicos. Qualquer dos saltos 
de Pedro Pablo Pichardo teria 
dado o ouro, mas os 17,98 são  
um novo recorde para Portugal

Jair Bolsonaro 
Em resposta ao 
facto de ter sido 
incluído na 
investigação à 

propagação de notícias falsas, 
ameaçou a Justiça:  o “antídoto” 
para responder à decisão “não 
está nos limites da Constituição”.  

Marcelo Rebelo 
de Sousa O 
Presidente 
aproveitou o 
ouro de Pedro 

Pichardo para se insurgir contra a 
discriminação étnica e lembrar 
que em “outros domínios tem sido 
mais difícil fazer chegar ao topo 
aqueles que vêm de origens 
diversas”.

Alexander 
Lukashenko O 
Comité Olímpico 
expulsou dois 
treinadores que 

queriam forçar uma atleta a 
regressar à Bielorrússia contra a 
sua vontade, depois de esta os ter 
criticado. A atleta pediu asilo 
político e está na Polónia.

Portugal conseguiu em Tóquio 
2020 os melhores resultados de 
sempre em Jogos Olímpicos. Era 
algo expectável? 
Olhando objectivamente para os 
resultados desportivos que 
Portugal teve na pandemia... É 
que se, por um lado, as condições 
em que decorreram as 
qualificações e a preparação 
olímpica não foram aquelas que 
gostaríamos, a verdade é que 
Portugal adaptou-se bastante 
bem às circunstâncias. E houve 
alguma preocupação em 
assegurar que os atletas 
olímpicos não sofressem com o 

Tedros 
Adhanom 
O director-geral 
da Organização 
Mundial de 

Saúde pediu uma moratória na 
administração de terceiras doses 
de vacinas covid para ajudar os 
países pobres. Alemanha e França 
ignoraram o apelo e vão avançar.

Graça Freitas  
A falta de  
clareza sobre a 
vacinação dos 
adolescentes 

saudáveis 12-15 marcou a semana.
Primeiro, os pediatras podiam 
decidir, depois os pediatras já não 
podiam decidir. 

Parcialmente verdadeiro

A viatura de alta 
cilindrada da GNR está 
parada há cinco meses 
numa oficina e o 
transporte de órgãos é 
feito de forma mais 
lenta e menos segura?
Num post no Facebook, o PSD 
alega que o transporte de órgãos 
para transplante está a ser 
afectado.  

A frase. “Desde Março, a GNR tem 
ao seu dispor um veículo de alta 
cilindrada, apreendido pelo 
Estado português, para transporte 
de órgãos para transplante. 
Porém, o carro está parado há 
cinco meses (...). O transporte de 
órgãos está a ser feito por carros 
normais de patrulha, mais lentos e 
menos seguros.” 
O contexto. A SIC noticiou a 3 de 
Agosto que o Nissan GT-R que a 
GNR recebeu, em Março, para 
utilizar para o transporte de 
órgãos destinados a transplante 
nunca chegou a fazer qualquer 
transporte. Precisava de uma 
reparação que não terá sido 
autorizada até ao momento. O 
transporte estaria assim a ser 
assegurado por carros normais de 
patrulha, mais lentos e que não 
apresentam tanta segurança para 
os seus condutores. No dia 
seguinte, o PSD questionou no 
Facebook: “O que espera o 
Governo para fazer o que lhe 
compete?” 
Os factos. O Nissan GT-R, que 
facilmente atinge os 300 km/h, foi 
uma das duas viaturas que em 
Março reverteram a favor da GNR 
depois de terem sido apreendidas 
ao abrigo de processos por 
crimes fiscais. João Fonseca, das 
Relações Públicas da GNR, 
confirma que está em reparação, 
porque “foram verificados alguns 
danos na parte inferior do 
chassis”. Mas garante que “a 
missão de transporte de órgãos 
continua a ser desempenhada 
com total segurança” pelas 
viaturas existentes nos 
destacamentos de trânsito. Só 
este ano, até 31 de Julho, diz, a 
GNR efectuou 156 transportes de 
órgãos. 
O resumo. É verdade que a viatura 
está para reparação. Recusando 
adiantar há quanto tempo, a GNR 
assevera que o transporte de 
órgãos não foi posto em causa. N.F.

efeito da pandemia. Para além 
disso, é preciso dizê-lo também, 
houve um reforço do apoio 
financeiro por parte do Governo e 
do Comité Olímpico de Portugal. 
Houve um empenho em reforçar 
as condições financeiras dos 
atletas. Isso foi feito em 2019 com 
o anúncio do projecto olímpico. 
Foi tarde, mas como acompanho 
projectos olímpicos desde 
sempre, olhando para o contexto, 
temos de dizer que houve uma 
melhoria. Mas deve fazer-se 
melhor e esse trabalho deve ser 
feito imediatamente. 
Quer dizer que a pandemia 
acabou por prejudicar a 
preparação de outros atletas, 
com os portugueses a tirarem 
proveito desse facto? 
A incerteza que os Jogos viveram, 
com o seu adiamento e a 
inconstância das qualificações 
foram vantajosas para Portugal, 
que tem parcos recursos e que 
não tem uma estrutura tão 
organizada. Mas há mérito dos 
portugueses, porque estes 
resultados saíram-nos do pêlo. O 
esforço para que nós não 
fôssemos prejudicados e 
conseguíssemos encontrar 
soluções foi muito grande e 
conseguido. E isso reflectiu-se 
nas medalhas, nos diplomas, na 
presença em mais modalidades. 
Só um exemplo: em 2021 tivemos, 
em Lisboa, o privilégio de 
realizarmos três grandes provas 
de qualificação olímpica: Europeu 
de judo, prova de apuramento 
olímpico do triatlo e uma prova de 
karaté. 
Há condições para que 
resultados semelhantes ou 

melhores sejam alcançados nos 
Jogos de Paris, em 2024? 
Os nossos atletas deram um sinal 
muito positivo. Todos eles 
disseram que já estavam a pensar 
em Paris e sinto que os resultados 
vão ser melhores. Tivemos vários 
quintos lugares, quartos lugares, 
participações muito próximas das 
medalhas. Mas será que Portugal 
quer mesmo ganhar mais 
medalhas? A tutela já devia estar a 
tomar as decisões e o apoio 
adequado em curso e não é só 
financeiro. A organização escolar 
dos atletas envolvidos em Jogos 
Olímpicos, a criação de centros 
de alto rendimento, por exemplo 
no judo, que ainda não tem, ao 
contrário do atletismo ou da 
canoagem e os resultados estão à 
vista... Porque isto faz com que os 
melhores queiram vir cá treinar. E 
temos de pensar já em 2028 e 
2032. Os próximos quatro ou 
cinco meses são decisivos. Se 
não houver tomadas de 
decisões... 
Qual a explicação para Portugal, 
raramente, estar representado 
em modalidades colectivas nos 
Jogos? 
Essa ausência tem que ver com a 
falta de uma organização mais 
sólida. É muito mais fácil treinar 
um atleta, numa modalidade 
individual do que em desportos 
colectivos. O andebol tem sido a 
excepção ultimamente e recebeu 
o prémio. Devia também haver 
processos de recrutamento mais 
precoces nessas modalidades 
colectivas. Mas para termos mais 
sucesso temos de ter mais 
recursos e melhor infra-estrutura. 
J.M.M.

KIMIMASA MAYAMA/REUTERS
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Chegamos 
gradualmente ao 
ponto em que não 
se pode adiar mais 
o fundamental:  
a natureza do 
regime político  
e do sistema social 
e económico.  
Que parecem 
consolidados,  
mas não estão 
 
Para sair das crises 
e para finalmente 
desenvolver, vai 
ser necessário 
repensar e partir 
com novas bases. 
Há muito que não 
estávamos diante 
de dilemas 
essenciais

“O que pode ser 
crítico é que esse 
cuidado pode ser 
entendido como 
uma não 
recomendação.  
E não há ninguém 
que se esconda do 
vírus. Pode ir para 
o Pólo Norte, 
esconder-se atrás 
de uma calota de 
gelo, que o vírus 
vai apanhá-lo” 
Gouveia e Melo, pressionando  
a DGS, na senda de Marcelo, 
 para decidir a favor da vacinação 
dos 12-15Sociólogo

Tempo de decisões

P
reparemo-nos para uma 

longa caminhada. Que 

teremos de percorrer 

sem conhecer as 

di culdades, muito 

menos o resultado. 

Preparemo-nos para decisões 

difíceis. É verdade que todos os 

tempos são decisivos, é o que se 

aprende com a política. Mas há os 

que são mais do que outros. 

Estamos agora, como outras vezes 

na nossa vida recente, em tempo de 

escolhas especialmente 

importantes. Comparáveis às que 

tivemos de fazer com a Constituição 

e o regime democrático; ou com a 

adesão à Comunidade Europeia. 

Com várias eleições e outros tantos 

orçamentos à nossa frente, com um 

poderoso programa europeu de 

ajuda nanceira e com vários 

factores de crise a exigir soluções, 

chegamos gradualmente ao ponto 

em que não se pode adiar mais o 

fundamental: a natureza do regime 

político e do sistema social e 

económico. Que parecem 

consolidados, mas não estão. 

Na verdade, são decisões 

excepcionalmente difíceis, porque 

as adiámos. Mas também porque 

difíceis foram os tempos que 

vivemos neste século XXI. Os 

portugueses tiveram especialmente 

má sorte. Ou atravessaram 

períodos particularmente difíceis. 

Uns, por responsabilidades suas. 

Outros, porque a sua origem 

internacional os ultrapassou. Mas 

deve reconhecer-se que se tratou de 

uma série excepcionalmente difícil 

ou dolorosa. Os governos de José 

Sócrates, de triste sina e má fama. A 

crise financeira internacional e a 

crise da dívida soberana. A quase 

bancarrota nacional e o grave 

endividamento público e privado. A 

assistência internacional e a troika. 

A pandemia da covid. Dois 

períodos de muito intenso 

desemprego e de elevado número 

de falências. Muitos outros países 

partilharam connosco algumas 

destas crises. Certos povos tiveram 

mesmo crises diferentes. Mas 

reconheçamos que nos coube um 

quinhão particularmente pesado — 

o que faz com que, em 20 anos, não 

crescemos, não nos 

desenvolvemos, nem nos 

aproximámos da Europa. Em 20 

anos, caminhámos para o último 

lugar da União. 

D
epois de alguns anos 

de crescimento, de 

real desenvolvimento 

e de melhoria das 

condições de vida, 

começámos a 

veri car que, desde o início deste 

António Barreto

Grande  
angular

Eu andei a 
pregar no 
deserto 
durante umas 
semanas ou 
meses acerca 
da utilidade 
das máscaras e 
dois meses 
depois 
concluía-se que 
eram 
fundamentais 
Marcelo Rebelo de Sousa  
A dar a entender que a 
vacinação para os jovens12-15 
saudáveis também irá avançar 

IMPORTA-SE DE REPETIR?

século, as nossas estruturas 

produtivas eram muito mais frágeis 

do que se pensava, muito menos 

e cientes do que se imaginava. 

Aquilo que se designava, nos anos 

80, pelo eufemismo “a 

prosperidade é geral, mas ainda há 

bolsas de pobreza e de atraso”, era 

nalmente uma enorme ilusão. 

Mais depressa se tratava de “a 

pobreza é geral e só há algumas 

bolsas de riqueza e de 

desenvolvimento”. 

Com a sucessão das crises do 

século XXI, a realidade cou 

intensamente mais nítida e cruel. 

São enormes as debilidades do 

investimento, da criação  

de novas produções e de novas 

vias de exportação consolidada. 

Estas crises mostraram as 

fragilidades fundamentais da 

economia e da sociedade e a 

pobreza de ambas. Tornaram mais 

visíveis a falta de capital e de 

ciência, a mediocridade das 

estruturas empresariais e a 

fraqueza dos grupos económicos. 

Sublinharam a reduzida 

competência do Estado e dos 

governos. Patentearam a 

venalidade de tantos políticos 

democráticos, assim como a 

corrupção e o nepotismo que 

parecem ser, entre nós, costumes 

impunes ou aceitáveis. 

Este último aspecto, o da 

corrupção, do nepotismo  

e do favoritismo, é 

particularmente cru, num país 

com tanta pobreza. A 

incapacidade do sistema político 

para combater tais de ciências e a 

di culdade da Justiça para punir e 

prevenir são especialmente 

dolorosas num país tão desigual. 

Não é seguro que se con rme 

em Portugal o velho mito da 

destruição criadora. Na verdade, 

algumas das melhores empresas 

portuguesas, as mais 

internacionais, as mais produtivas 

e as mais avançadas foram 

destruídas ou submetidas a grupos 

e fundos externos, para os quais a 

economia e a sociedade 

portuguesas não são prioridades 

nem horizontes. É pouco provável 

que estas boas empresas voltem 

ou renasçam. 

A
té agora, resistimos. 

Ou antes, os 

portugueses 

conseguiram 

sobreviver. 

Endividados, com 

muitos desempregados em cada 

família, sem poupança nem 

aforro, com enormes di culdades 

para encontrar emprego para os 

lhos que entretanto tiveram mais 

quali cações e mais instrução, 

muitos sentiram-se novamente 

obrigados a recorrer à emigração. 

Mas resistimos. Sem pôr em causa 

a coesão nacional, nem as 

instituições democráticas. Alguns 

serviços públicos aguentaram e 

resistiram, com especial relevo 

para os da Saúde. Mesmo se com 

enorme esforço e com grandes 

carências. 

Para sair das crises, para  

curar as feridas, para relançar e 

criar a economia e para finalmente 

desenvolver, vai ser necessário 

repensar e partir com novas  

bases. Os últimos anos  

mostraram que não se pode nem 

deve adiar mais. Mostraram que as 

escolhas são cada vez mais 

inevitáveis e inadiáveis.  

Há muito que não estávamos 

diante de dilemas essenciais. 

Como poucas vezes no passado, 

vamos decidir, nos próximos dois 

a três anos, se queremos ou não 

ter mercado e iniciativa privada. 

Se nos organizamos para o 

desenvolvimento económico.  

Se damos confiança aos 

investidores nacionais e 

estrangeiros. Se somos capazes  

de novos grandes projectos.  

Se queremos realmente promover 

a colaboração do público 

 com o privado. Se queremos 

cuidar das bases económicas 

indispensáveis ao Estado social e à 

sua consolidação. Se estamos ou 

não à altura de crescer 

economicamente mais do que os 

restantes países europeus ou 

grande parte deles. 

Teremos de decidir se somos ou 

não capazes de criar um poder 

político que seja capaz das 

escolhas difíceis e não se submeta 

à estratégia da duração e às 

tácticas da manutenção. Teremos, 

em particular, de decidir se 

aceitamos a lógica infernal da 

esquerda contra a direita e da 

prioridade aos governos  

sectários. 

Já sabemos que a direita radical 

quer destruir o regime 

democrático. Com democracia e 

com uma estratégia política de 

interesse comum, é possível 

impedir tal intento. Já sabemos 

que a esquerda radical quer 

apoderar-se do regime 

democrático. Também é possível 

impedir tal intenção. O que não 

parece possível é tentar preservar 

o regime democrático com 

aqueles que o querem destruir. 

Nem com os que dele se querem 

apoderar.

“Portugal atingiu 
um marco muito 
importante: 70% 
dos portugueses 
estão vacinados 
com a primeira 
dose da vacina 
contra a covid-19” 
António Costa, primeiro-ministro
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Destaque Covid-19

70%  já têm uma 
dose da vacina, mas 
não se pode falar em 
imunidade de grupo

Os cálculos da imunidade de grupo tiveram de ir sendo 
alterados, à medida que foram surgindo novas variantes  
do vírus, mais transmissíveis. O número mítico — 70% — está 
completamente desactualizado

A
 meta de ter 70% da popula-

ção vacinada contra a 

covid-19 com pelo menos 

uma dose foi atingida 

ontem, antes mesmo da 

data projectada. É uma boa 

notícia, mas estamos longe de poder 

respirar de alívio, até porque a asso-

ciação deste número mítico ao con-

ceito de imunidade de grupo está 

completamente desactualizada. Esta 

meta tem, aliás, vindo a ser esticada 

sucessivamente com o aparecimen-

to das novas variantes e já se admite 

a hipótese de que nunca chegue a ser 

atingida, sequer. Como os especia-

listas não se cansam de explicar, ter 

70% da população vacinada, mesmo 

com as duas doses, não é su ciente 

para travar totalmente a circulação 

do SARS-CoV-2. 

“A imunidade de grupo é a situação 

em que está tanta gente protegida 

que, mesmo que o vírus circule, não 

consegue originar cadeias de trans-

missão sustentadas”, explica o  pro-

fessor da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa Manuel Car-

mo Gomes. O epidemiologista dá o 

exemplo do sarampo. Foi necessário 

“sustentar coberturas vacinais da 

ordem dos 95 a 98%, anos após anos, 

durante décadas, para se chegar à 

situação actual em que ainda surgem 

pequenos surtos” que, no entanto, 

desaparecem rapidamente. 

A imunidade de grupo foi calculada 

com base no R0, o número de casos 

de infecção originados a partir de um 

caso con rmado. E o R0 inicialmente 

estimado em Portugal oscilava entre 

2,1 e 2,5, segundo os cálculos efectua-

dos por duas equipas independentes, 

uma da Faculdade de Ciências de Lis-

boa e outra do Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa), recor-

da Carmo Gomes. Foi com base nes-

ses valores que os especialistas colo-

caram, então, a fasquia nos 70%. 

Desde essa altura, porém, muita 

coisa mudou e as contas tiveram de ir 

sendo alteradas, à medida que foram 

surgindo novas variantes do vírus, 

mais transmissíveis e que, por isso, se 

foram tornando dominantes — pri-

meiro, a Alpha, e agora a Delta. E o R0 

recalculado com a variante Delta está 

estimado entre 5 e 6, sendo até 7 no 

Reino Unido, nota Carmo Gomes. São 

valores parecidos com os de doenças 

como a varíola e a poliomielite (R0 de 

5), a rubéola (R0 de 6) e a varicela (7 

a 8), especi ca. 

Com base neste “recalcular para a 

variante Delta, estimou-se então que 

não conseguíamos atingir a imunida-

de de grupo com uma percentagem 

de população protegida inferior a 

85%”. A pior notícia é que, provavel-

mente, “ainda vamos precisar de 

mais”, assume. É que, apesar de as 

vacinas conferirem uma protecção 

muito alta contra a doença grave, 

contra a infecção, a protecção oscila 

Alexandra Campos

DANIEL ROCHA

Mortalidade deverá 
manter-se elevada

O
 relatório Monitorização 
das linhas vermelhas para 
a covid-19 da DGS e do 
Insa, ontem divulgado, 

resume assim a situação da 
pandemia no país: a actividade 
epidémica mantém-se com 
“elevada intensidade, com 
tendência decrescente a nível 
nacional, mas ainda crescente 
nas regiões Centro e Alentejo”. 
A pressão sobre os cuidados 
de saúde “dá indicação de 
estabilização ou início de 
diminuição”. A mortalidade 
manter-se-á provavelmente 
elevada nas próximas 
semanas, “dado o aumento do 
número de casos acima dos 80 
anos” — “a 4 de Agosto, 
registou-se um valor de 16,4 
óbitos em 14 dias por 1 milhão 
de habitantes, valor superior 
ao limiar de 10 óbitos em 14 
dias por milhão de habitantes, 
definido pelo Centro Europeu 
de Controlo de Doenças”. O 
número de novos casos de 
infecção por 100 mil 
habitantes, acumulado nos 14 
dias anteriores, foi de 357 (480 
no Algarve).  
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Circulação Condicionada | A42

De 9 a 27 de agosto na A42, das 10h às 17h e das 21h 
às 07h, entre o Nó da A41/A42 e o Nó de Lousada, 
realizaremos uma intervenção de beneficiação da 
sinalização de orientação, que implicará alguns 
condicionamentos de tráfego nos 
dois sentidos deste troço.

Para mais informações consulte 
regularmente o site Ascendi 
utilizando o código QR ao lado, 
aceda a www.ascendi.pt ou ligue 
229 767 767 (24H).

Ascendi Grande Porto, Auto Estradas do Grande Porto, S.A.

“entre 80 a 90%”. E, se mesmo vaci-

nados, continuarmos a transmitir o 

vírus, poderemos nem chegar à imu-

nidade de grupo. “Eu estou optimista, 

mas não temos a certeza”, remata. 

O imunologista Luís Graça prefere 

não falar de percentagens, até por-

que a imunidade de grupo depende 

de vários factores que podem fazer 

com que essa percentagem varie. 

“Não é útil pensarmos em percenta-

gens porque a meta não é um núme-

ro. Não há ninguém que consiga 

calcular um número com rigor”, diz 

o investigador do Instituto de Medi-

cina Molecular. 

O que interessa destacar, defende, 

“é que estamos a ir na direcção certa 

e que somos um sucesso na aceitação 

vacinal em diferentes grupos etários”, 

o que nos permitirá car “numa situa-

ção melhor do que a de outros paí-

ses”. “Se o R0 estiver acima e a efec-

tividade abaixo de determinados 

valores, não conseguiremos atingir a 

imunidade de grupo, mas, mesmo 

não a atingindo, conseguiremos vol-

tar a ter uma vida normal”, diz. E “a 

redução da transmissão para poder-

mos ter uma vida normal” é que deve 

ser a nossa meta, enfatiza. 

O certo é que o uso deste termo 

associado a uma percentagem xa 

criou grandes expectativas em todo 

o mundo. Mas o medo de que desse 

origem a uma falsa sensação de segu-

rança tem levado especialistas a pô-lo 

de parte. Anthony Fauci, médico imu-

nologista e conselheiro da Casa Bran-

ca, é um deles: “As pessoas estavam 

a car confusas e a pensar que nunca 

mais iriam car infectadas quando 

chegassem a este nível mítico da imu-

nidade de grupo. Foi por isso que 

deixámos de usar o termo no seu sen-

tido clássico.” 

Por cá, o coordenador da task force 

responsável pelo plano de vacinação 

em Portugal, Henrique Gouveia e 

Melo, também foi optando, nos últi-

mos tempos, por usar cada vez mais 

a expressão “protecção de grupo” em 

vez de imunidade de grupo. Ontem, 

Gouveia e Melo sublinhou, aliás, que 

70% “já não  é um objectivo” e repetiu 

que a meta agora é ter, até Setembro, 

“toda a população elegível para a 

vacina com a primeira dose”. Nesse 

sentido, adiantou, vamos ter uma 

média superior a 100 mil doses admi-

nistradas por dia, já na próxima sema-

na. Portugal vai receber um reforço 

de mais de meio milhão de doses de 

vacinas nas próximas semanas, num 

“esforço” para “dar “a última panca-

da ao vírus”, ilustrou. 

Numa mensagem de vídeo, o pri-

meiro-ministro, António Costa, fez 

questão de assinalar a meta atingida 

em Portugal dos 70% da população 

vacinada com pelo menos uma dose, 

que considerou um “marco muito 

importante” no processo, “decisivo” 

para outras metas que se seguem: 

chegar aos 70% da população com a 

vacinação completa até ao nal des-

te mês e, até nal de Setembro, 

alcançar os 85%.

Mariana Oliveira

S
ete dos maiores centros hos-

pitalares do país, que empre-

gam mais de 36 mil trabalha-

dores, contabilizaram no mês 

passado só 139 (0,3%) pro s-

sionais infectados com o 

novo coronavírus, a maior parte dos 

quais vacinados. Apesar de entre os 

infectados 82% terem tomado pelo 

menos uma dose da vacina (a esma-

gadora maioria já tem as duas), a ver-

dade é que 18% não tinham sido imu-

nizados. E essa percentagem é bem 

superior à proporção de trabalhado-

res que optaram por não se vacinar. 

Os três centros hospitalares que 

disponibilizaram dados sobre os pro-

ssionais que vacinaram garantem 

que mais de 90% dos trabalhadores 

estão imunizados, sendo residual a 

percentagem dos que assumem não 

querer receber a vacina. 

Os dados foram compilados pelo 

PÚBLICO que contactou uma dezena 

de hospitais dispersos pelo país, sete 

dos quais responderam aos pedidos 

de informação. Para o imunologista 

Luís Graça e para o virologista Pedro 

Simas, estes números são expectá-

veis. “Vai haver sempre infecção com 

o novo coronavírus”, diz Pedro Simas, 

que sublinha que isso tem aspectos 

positivos. “Até interessa que as pes-

soas vacinadas contactem com o 

vírus. Tal permite manter e reforçar 

a imunidade”, realça o virologista, 

que acredita que a imunidade natural 

é mais completa que a vacinal. 

Para Luís Graça, estes números, 

que considera baixos num grupo que 

está mais exposto do que a maior par-

te da população, mostram que as 

vacinas também são e cazes a prote-

ger da infecção. “Há um impacto mui-

to grande das vacinas na transmissão 

da doença”, sublinha. 

No grupo de hospitais que respon-

deu ao PÚBLICO, o Centro Hospitalar 

Universitário Lisboa Norte, que inte-

gra o Santa Maria e o Pulido Valente, 

foi o que registou o maior número de 

pro ssionais infectados em Julho: 32 

trabalhadores, 31 dos quais vacinados. 

“Na grande maioria, o link epidemio-

lógico foi um coabitante com covid, 

mais frequentemente lhos (crianças 

ou adolescentes). Em várias situações, 

estes pro ssionais positivaram duran-

te períodos de ausências ao trabalho. 

A quase a totalidade estava vacinada 

(um caso tinha recusado ser vacinado, 

em casos residuais não tinham feito 

ainda a segunda dose)”, refere o cen-

tro hospitalar numa resposta escrita. 

Mas este é o único centro que mantém 

um rastreio regular dos pro ssionais 

das “áreas assistenciais” de sete em 

sete dias e das “áreas de apoio” de 14 

em 14 dias, com testes rápidos de anti-

génio. Os testes moleculares, os mais 

áveis, conhecidos como PCR, são 

utilizados no rastreio dos contactos 

com infectados, quando há um teste 

de antigénio positivo ou quando os 

pro ssionais apresentam sintomas, 

ainda que muito ligeiros. 

Sem rastreios regulares 
O Centro Hospitalar de São João, no 

Porto, a par das restantes cinco uni-

dades, já abandonou os rastreios 

regulares. “A nossa política de testa-

gem de pro ssionais inclui: testar 

todos os sintomáticos (mesmo com 

baixo limiar de sintomas), todos os 

contactos (de alto ou baixo risco) de 

casos con rmados e todos os elemen-

tos de uma determinada unidade/ser-

viço em caso de surto (de nido pela 

presença de dois ou mais casos com 

link epidemiológico entre si)”, resu-

me a unidade, que contabilizou desde 

o início de Julho até à passada sexta-

feira 24 pro ssionais infectados, dois 

dos quais sem vacina. Uma realidade 

que contrasta com os 153 trabalhado-

res do São João que estiveram infec-

tados em Janeiro passado, quando o 

país atingiu o maior pico da covid-19, 

com vários dias a contabilizarem-se 

mais de 14 mil novos casos. 

A vaga de Julho só registou dois dias 

com mais de quatro mil novas infec-

ções. Na Unidade Local de Saúde de 

Matosinhos traduziu-se em nove pro-

ssionais infectados no mês passado. 

Não se realiza uma testagem regular 

dos funcionários, mas “está a ser orga-

nizado um rastreio sistemático aos 

que optaram por não aderir à vacina-

ção anticovid-19”, adianta a unidade. 

Como a maior parte dos trabalhado-

res já estavam vacinados, a infecção 

afectou-os de forma ligeira. “Na gran-

de maioria, estes pro ssionais não 

tinham sintomas e aqueles que tinham 

Valor corresponde a apenas 0,3% dos mais de 36 mil trabalhadores destas unidades

Sete hospitais tiveram só 139 profissionais 
infectados com o novo coronavírus em Julho

nários (perto de 0,7%) do Centro 

Hospitalar Universitário Lisboa Cen-

tral (CHULC), onde trabalham 9300 

pessoas, que disseram expressamen-

te não ter interesse em se vacinar. O 

centro, que integra os hospitais de 

São José, dos Capuchos, Santa Marta, 

D. Estefânia, o Curry Cabral e a Mater-

nidade Dr. Alfredo da Costa, não 

esclarece, contudo, quantos pro s-

sionais estão por vacinar, nem quan-

tos já inoculou. 

No Centro Hospitalar Universitário 

do Porto foram vacinados 4360 fun-

cionários, que representam 91% do 

total. Mas a unidade assume que entre 

os outros 9% não sabe quem está imu-

nizado. “Os restantes poderão estar 

vacinados ou não, dado que os traba-

lhadores em ‘baixas’ ou licenças pro-

longadas, ou impedimento temporá-

rios (gravidez, amamentação) pode-

rão ter-se já vacinado nos centros da 

comunidade”, justi ca o centro. 

Esclarece que explicitamente só 25 

(0,5%) assumiram não se querer vaci-

nar. Já o Centro Hospitalar Vila Nova 

de Gaia-Espinho dá conta de que, dos 

seus 4200 pro ssionais, 113 recusa-

ram a vacinação (cerca de 2,6%), uma 

parte signi cativa mulheres que esta-

vam grávidas. “Actualmente temos 

4126 pro ssionais com vacinação 

completa”, precisa. 

O São João indica que há 77 pro s-

sionais com diagnóstico de covid-19 

há menos de seis meses a aguardar 

vacinação. E 43 que zeram primeira 

dose e aguardam a segunda porque 

regressaram recentemente à institui-

ção ou entraram de novo, situações 

que abrangem outras 11 pessoas ainda 

sem qualquer dose.  O hospital não 

especi ca quantos dos 6600 funcio-

nários já imunizou e quantos se recu-

saram a ser vacinados.

eram ligeiros, não havendo nenhum 

pro ssional internado ou a carecer de 

cuidados médicos”, diz o Centro Hos-

pitalar Tondela-Viseu. Este registou 17 

pro ssionais infectados em Julho 

entre os 2750 que lá trabalham, pelo 

menos três sem vacina. 

No Centro Hospitalar Tondela-Vi-

seu, estão por vacinar 142 pro ssio-

nais, que são cerca de 5% do universo 

de trabalhadores. “Falta vacinar 70 

pro ssionais de saúde que, por diver-

sos motivos, ainda não cumprem as 

orientações das autoridades de saú-

de: positivos que ainda não comple-

taram os 180 dias após diagnóstico, 

grávidas que até agora não eram ele-

gíveis, pro ssionais a amamentar que 

ainda não quiseram ser vacinadas, 

pro ssionais que entraram recente-

mente”, refere o centro. A estes acres-

cem 72, ou seja, 2,6% que decidiram 

não ser vacinados, mas que podem, 

a qualquer momento, alterar a sua 

decisão. Apesar de baixa, a percenta-

gem é muito superior aos 64 funcio-

PUBLICIDADE

Os não vacinados estão mais sujeitos a ficarem infectados

MANUEL ROBERTO
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Destaque Covid-19

F
oi no meio de uma nova vaga 

de infecções provocada pela 

variante Delta que o uso de 

máscaras por causa da covid-19 

deixou de ser obrigatório em 

Inglaterra, a 19 de Julho, ao 

mesmo tempo que as discotecas 

puderam reabrir. O “dia da liberda-

de”, como lhe chamou Boris Johnson, 

chegou com o ministro da Saúde, 

Sajid Javid, infectado: o próprio minis-

tro admitia que durante o Verão podia 

haver mais de 100 mil ou até 200 mil 

casos por dia, o que seria muito pior 

do que o pico da crise de Janeiro. 

Muitos cientistas acusaram então 

o Governo de imprudência. Mas assis-

te-se precisamente ao contrário do 

esperado. “Os dados o ciais mostram 

que o número de novos casos con r-

mados caiu para metade nas últimas 

duas semanas: “Passámos de 54.674 

a 17 de Julho para 22.287 a 2 de Agos-

to”, escreveu há dias a revista Nature. 

Os mesmos que se enganaram nas 

previsões esforçam-se agora por per-

ceber o que aconteceu, pedindo cau-

tela nas conclusões. 

“Ficámos todos surpreendidos, 

francamente não acreditei no início”, 

disse ao canal France 24 Kevin 

McConway, professor de Estatísticas 

Aplicadas da Open University, e ex- 

-vice-presidente da Royal Statistical 

Society. “Ninguém sabe realmente o 

que está a acontecer”, a rma à Natu-

re o epidemiologista John Edmunds, 

da Escola de Higiene e Medicina Tro-

pical de Londres. É possível que o 

pico da terceira vaga tenha passado, 

mas pode ser um fenómeno tempo-

rário, causado por uma complexida-

de de factores. 

Por um lado, o declínio parece mais 

signi cativo por causa do aumento 

abrupto de infecções a meio de Julho, 

que se sabe ter sido agravado pelos 

jogos de futebol do Euro 2020, que 

levaram muita gente a juntar-se em 

casa, pubs ou bares, para além dos 

estádios. A seguir, muitas pessoas 

foram avisadas pelo NHS (Sistema 

Nacional de Saúde) que tinham tido 

contacto com alguém que testou posi-

tivo, o que fez disparar o número dos 

que se auto-isolaram e pode ter per-

mitido desacelerar a propagação do 

vírus, nota Edmunds. 

E se a maioria das escolas só fechou 

por volta de 23 de Julho, uma data 

demasiado recente para se perceber 

o efeito nos dados, uns 20% dos alu-

nos já estavam em isolamento uma 

semana antes, ao mesmo tempo que 

os mais velhos se encontravam em 

época de exames e muitas escolas 

antecipavam o m das aulas por cau-

sa do aumento de casos. Certo é que 

“os contactos de crianças em idade 

escolar diminuíram drasticamente 

nas últimas semanas”, diz o epide-

miologista. 

Para além disto, o tempo quente, 

que leva as pessoas a socializarem no 

exterior, terá contribuído para redu-

zir a transmissão. Outros ressalvam 

que passaram a realizar-se menos 

testes, sugerindo que pessoas com 

sintomas leves tenham evitado testar-

-se por não se poderem dar ao luxo 

de se isolar ou para não comprome-

terem as férias. Só que, se o número 

de testes diminuiu, o mesmo aconte-

ceu com a proporção de testes positi-

vos. Para a generalidade dos cientis-

tas, “a queda do número de casos é 

demasiado relevante para ser expli-

cada só com a reticência das pessoas 

em testar-se”, escreve o Financial 

Times. 

“Os indicadores mostram que as 

admissões hospitalares estagnaram e 

começaram já a recuar, o que tende 

a con rmar que há realmente uma 

descida signi cativa dos novos casos”, 

explica à France 24 Thomas 

Wing eld, especialista em doenças 

infecciosas na Escola de Medicina 

Tropical de Liverpool. 

Trata-se de uma “tendência de des-

cida a mais longo prazo”, con rma 

Kevin McConway. “Sabíamos que 

haveria uma diminuição de novos 

casos depois da explosão do início de 

Julho, mas não tão depressa, nem tão 

acentuada”, admite. Para já, a melhor 

explicação é que “a sorte tenha esta-

do do lado do Governo depois da 

decisão de suspender as restrições”, 

a rma. 

Fim das aulas 
Para explicar a diminuição da propa-

gação da variante Delta, Wing eld 

refere as mesmas circunstâncias enu-

meradas pela Nature: “Um Verão 

quente que levou as pessoas a saírem 

e a abrirem janelas, o que permitiu 

um melhor arejamento dos espaços 

fechados, associado ao m das aulas”. 

“Isto prova que a propagação do vírus 

pelos mais jovens pode ser um factor 

importante na dinâmica da pande-

mia”, sublinha a publicação. 

Na procura de respostas, os cien-

tistas referem ainda que a população 

se manteve mais prudente do que o 

esperado. “Nos modelos [que pre-

viam que os casos continuassem a 

subir], uma das grandes interroga-

ções era o comportamento das pes-

soas depois do levantamento das 

restrições”, lembra McConway. “Pen-

so que o facto de muita gente conti-

nuar a usar máscara para fazer com-

pras e a manter distâncias nos espa-

ços fechados fez uma grande 

diferença”, defende. 

De resto, é cedo para avaliar a deci-

são do primeiro-ministro, Boris 

Johnson, com o próprio Governo a 

evitar discursos demasiado optimis-

tas. O que todos parecem concordar 

é que a queda de casos não signi ca 

que o Reino Unido tenha chegado à 

chamada “imunidade de grupo” (que 

muitos epidemiologistas consideram 

impossível de atingir). Seja como for, 

no m de Julho, 92% dos adultos na 

Inglaterra e no País de Gales tinham 

anticorpos contra o SARS-CoV-2 (atra-

vés da vacina ou da infecção), pelo 

que uma maioria crescente da popu-

lação já tem alguma protecção imu-

nitária para a covid-19.

22 mil 
O levantamento de algumas 
restrições não trouxe os 100 mil 
a 200 mil casos por dia, como 
alguns antecipavam. Na 
verdade, Inglaterra passou de 
mais de 54 mil casos para pouco 
mais de 22 mil no início de 
Agosto

Primeiro-ministro são-vicentino agredido em protes

O
 primeiro-ministro de São 
Vicente e Granadinas, 
Ralph Gonsalves, foi 
agredido na quinta-feira 

durante os protestos contra as 
alterações na Lei de Saúde 
Pública para tornar obrigatória 
a vacinação contra o 
coronavírus para alguns 
funcionários do sector público 
e dos serviços de saúde. 

O incidente ocorreu quando 
o primeiro-ministro da nação 
caribenha tentou entrar na 
Assembleia Legislativa, na 
capital, Kingstown, onde 
seriam discutidas emendas à 
legislação para poder aplicar 
as novas medidas sanitárias. 

Cerca de 200 manifestantes 
receberam Gonsalves num 

Sofia Lorena

Situação não se agravou após o “dia da liberdade”

Cientistas procuram 
respostas para  
a surpreendente queda  
de casos em Inglaterra

O levantamento das 
restrições, a 19 de Julho, 
não provocou a vaga  
de novas infecções que 
muitos temiam

O tempo quente, que leva as pessoas a socializarem no exterior, terá contr

protesto que terá sido convocado 
pela oposição, indicou o gabinete 
do primeiro-ministro, referindo 
que os participantes na 
manifestação impediram o chefe 
do Governo de entrar no edifício, 
segundo noticiou o portal local 
News 784. Gonsalves 
preparava-se para entrar na 
Assembleia quando foi atingido 
na cabeça com uma pedra, que o 
obrigou a receber tratamento no 
Hospital Memorial Milton Cato, de 
onde foi depois levado para 
Barbados. Imagens nas redes 
sociais mostram Gonsalves a 
sangrar da cabeça. 

As autoridades confirmaram 
que foi detida uma mulher por 
agressão e tentativa de homicídio 
do primeiro-ministro. A detenção 
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O
 pedido da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) 

foi feito na quarta-feira. No 

mesmo dia em que o 

director-geral, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, 

defendeu que “não podemos, e não 

devemos, aceitar que países que já 

usaram a maior parte do stock mun-

dial de vacinas usem ainda mais, 

enquanto a população mais vulne-

rável do mundo continua desprote-

gida”, os Estados Unidos recusavam 

a proposta. Um dia depois, a Alema-

nha e a França con rmavam a sua 

intenção de começar a oferecer uma 

dose de reforço a partir de Setem-

bro às pessoas vulneráveis. 

A própria Comissão Europeia fez 

saber que a decisão sobre a possível 

terceira dose depende das autorida-

des nacionais, pelo que não se 

envolverá, escreve o El País. 

O director-geral da OMS já criti-

cou várias vezes a desigualdade no 

acesso a vacinas entre países ricos 

e pobres, mas o pedido feito na 

quarta--feira foi o mais forte até ago-

ra para que as nações mais ricas 

contribuam para permitir um aces-

so mais justo às vacinas. 

Mais de 80% das doses têm sido 

administradas em países de rendi-

mento alto e médio-alto, que repre-

sentam menos de metade da popu-

lação mundial, disse Ghebreyesus. 

Segundo dados das Nações Unidas, 

nos países mais desenvolvidos já se 

vacinou 51,5% da população, quan-

do nos países mais pobres se está 

ainda nos 1,36%. O compromisso 

dos países do G20 para com a vaci-

nação global vai determinar o curso 

da pandemia, sublinhou o respon-

sável: “Precisamos da cooperação 

de todos”. 

Poucas horas depois destas pala-

vras, o Presidente francês, Emma-

nuel Macron, escrevia na sua conta 

de Instagram que “uma terceira 

dose será provavelmente necessá-

ria, não para toda a gente de uma 

forma imediata, mas para os mais 

vulneráveis e para as pessoas mais 

velhas”. Na Alemanha, o Ministério 

da Saúde con rmava que em Setem-

bro vai começar a administrar a ter-

ceira dose “às pessoas mais velhas e 

às que se encontram em lares”. 

Em Espanha, a ministra da Saúde, 

Carolina Darias, a rmou a 23 de 

Julho que “tudo aponta” que uma 

terceira dose será necessária, mas 

ainda não há planos para o fazer. No 

mesmo dia, em Portugal, o Infar-

med afastava a necessidade de uma 

eventual terceira dose: num escla-

recimento, o regulador nacional do 

HENRY NICHOLLS/REUTERS

medicamento referia que “a infor-

mação disponível até à data não 

permite concluir sobre a necessida-

de, e momento, de realização de 

reforço vacinal”, valendo, por isso, 

para já o esquema conhecido, com 

a administração da vacina de uni-

dose ( Janssen) e de duas doses 

intervaladas (P zer/BioNTech, 

Moderna e AstraZeneca). 

Mas pelo menos a Alemanha e a 

França parecem decididas a iniciar 

o reforço antes de a Agência Euro-

peia do Medicamento (EMA) indicar 

que o considera necessário. Num 

comunicado conjunto com o Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo 

de Doenças, a EMA a rmou esta 

semana que “as vacinas aprovadas 

até agora [BioNTech/P zer, AstraZe-

neca, Moderna e Janssen] oferecem 

um alto nível de protecção face ao 

risco de doença grave ou morte por 

causa do vírus SARS-Cov-2, incluin-

do as variantes, como a Delta”. Por 

isso, ambos defendem que a priori-

dade deve ser promover a vacinação 

entre os que “são aptos, mas ainda 

não se vacinaram”. 

Sem consenso cientí co sobre a 

e cácia de uma terceira dose — a 

P zer e a BioNTech reportaram que 

uma terceira dose da sua vacina 

aumenta o nível de anticorpos con-

Desigualdade no acesso às vacinas

Alemanha e França ignoram 
pedido de moratória para a 
terceira dose feito pela OMS

Apesar do pedido 
da OMS, Ma cron 
confirmou que 
França vai dar 
uma terceira 
dose às pessoas 
vulneráveis

tra algumas variantes, incluindo a 

Delta —, o pedido da OMS surge pou-

co depois de o primeiro país do 

mundo ter começado a dar uma 

dose de reforço a maiores de 60 

anos. Trata-se de Israel, que já admi-

nistrara este reforço a algumas pes-

soas imunodeprimidas. 

Apesar das dúvidas, a Comissão 

Europeia reconheceu há meses que 

a incerteza sobre a duração da imu-

nidade das vacinas faz com que seja 

aconselhável estar preparado para 

a necessidade de uma ou mais doses 

de reforço nos próximos dois anos. 

Na quarta-feira, o executivo euro-

peu anunciava a conclusão de um 

sétimo contrato de aquisição de 

vacinas, com a empresa Novavax, 

para a entrega de 200 milhões de 

doses assim que esta vacina seja 

aprovada pela EMA. Ao todo, numa 

União com 450 milhões de habitan-

tes, Bruxelas já reservou 4600 

milhões de doses.

sto contra vacinas obrigatórias

ribuído para reduzir a transmissão da covid-19 em Inglaterra

foi anunciada pela Polícia e 
confirmada pelo senador Julian 
Francis. “Quero dizer que uma 
mulher foi detida. Poderá haver 
mais. Ela queria apresentar as 
suas desculpas ao 
primeiro-ministro e eu disse não”, 
disse Francis ao Parlamento. 

“Que se desculpe perante o 
líder da oposição. Deixem-me 
dizer uma coisa. Cuidado com o 
que fazem. As redes sociais estão 
a vigiar-vos e, às vezes, são 
melhores do que a Polícia”, disse 
o senador, referindo-se, 
aparentemente, ao facto de a 
suspeita ter sido identificada 
pelas imagens que circularam 
logo após o incidente. 

Gonsalves especificou esta 
semana que a intenção do seu 

Governo não era tornar a 
vacinação obrigatória no país, 
embora fosse uma exigência 
para os trabalhadores da “linha 
de frente” do sector da saúde 
serem vacinados contra a 
covid-19. 

O governante ressalvou, no 
entanto, que a alteração da lei 
não implicará qualquer sanção 
para as pessoas que recusem ser 
vacinadas, que poderão ser 
transferidas para outro emprego, 
informou a TV SVG. 

Com 110.500 habitantes, o 
arquipélago de São Vicente e 
Granadinas acumula 
actualmente mais de dois mil 
casos de covid-19 e 12 mortes, 
tendo já vacinado 8,9% da 
população.
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CARTAS AO DIRECTOR

As cartas destinadas a esta secção têm de ser enviadas em exclusivo para o PÚBLICO e não devem exceder as 150 palavras (1000 caracteres). Devem indicar o nome, morada e contacto 
telefónico do autor. Por razões de espaço e clareza, o PÚBLICO reserva-se o direito de seleccionar e editar os textos e não prestará informação postal sobre eles cartasdirector@publico.pt

A maldição da “bazuca”? 

Fala-se em “maldição do petróleo” 

para descrever situações concretas 

de países que, supostamente 

abençoados por largos e fastos 

recursos naturais, acabam por 

comprometer o seu desenvolvi- 

mento a prazo e a criação de 

riqueza e conhecimento de forma 

sustentada, soçobrando no fácil 

vem/fácil vai (a ausência de 

di culdades não aguça o engenho) 

e com todo um rol de más práticas 

e de irresponsabilidade, eventual- 

mente criminosas, na gestão da 

riqueza que chega sem esforço. 

Felizmente, Portugal não tem 

recursos naturais próprios, mas 

talvez desde a pimenta da Índia e do 

ouro do Brasil que criámos um 

pouco o hábito de gastar sem 

termos de nos esforçar muito em 

criar. A questão neste momento não 

é, no entanto, atirar as culpas a D. 

João II. A questão é que a famosa 

“bazuca” europeia, que já se pode 

começar a ir buscar ao banco, 

mesmo sem “kalachnikov”, é mais 

um dinheiro fácil que corre sérios 

riscos de partir de forma fácil. 

mo, a competência e a coragem de 

Otelo não teríamos tido um 25 de 

Abril em 1974. Otelo e Salgueiro 

Maia expuseram-se e foram decisi- 

vos para a vitória do Movimento das 

Forças Armadas que derrubou a 

ditadura de mais de 47 anos e 

terminou com as guerras coloniais.  

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia 

 

Os CTT e a falta de avisos 
de cartas registadas  

É absolutamente normal que 

quando o carteiro vai entregar uma 

carta registada possa não estar 

ninguém em casa. Durante anos e 

anos, quando tal acontecia, o 

carteiro deixava na caixa do 

correio um documento a comuni- 

car o sucedido e indicando onde e 

até que data a carta registada podia 

ser levantada. Agora, pelo menos 

na Senhora da Hora e Matosinhos, 

se tal suceder a carta registada é 

devolvida ao remetente, o que, co- 

mo se percebe, causa transtornos 

imensos. Porque mudou o CTT de 

comportamento? A conduta actual 

é absolutamente incompreensível. 

Manuel M. Gomes, S.ª da Hora

Independentemente de alguma 

utilização racional, séria e geradora 

de riqueza sustentável, quase ape- 

tece dizer… deixemo-nos de viver 

de donativos e passemos a fazer 

pela vida com as nossas próprias 

mãos e cabeça. O historial da 

procurada e falhada convergência 

europeia sugere que a receita não 

funcionou como se esperava. Fazer 

o mesmo, esperando resultado 

diferente, não é inteligente. 

Carlos J. F. Sampaio, Esposende 

 

Vacinação para  
os mais jovens 

Não se põe em discussão o papel 

da directora-geral da Saúde, Graça 

Freitas, mas isso não permite 

ocultar a forma como 

recentemente foi gerido o dossier 

da vacinação covid para os jovens 

entre os 12 e os 15 anos. No fundo 

há alta hesitação, confusão e falta 

de clareza na comunicação, um 

ano e meio depois? Com os idosos 

todas as cautelas são poucas, mas 

com os mais jovens também, 

doutora Graça Freitas. 

Tomaz Albuquerque, Lisboa 

Interpretações 
da História da II Guerra 
Mundial 

A II Guerra Mundial é matéria de 

actualidade, como se apura na carta 

ao director publicada na edição de 

ontem do leitor Cândido Miguéis. 

Antecedentes: a Guerra Civil de 

Espanha (1936/39), o poder republi- 

cano legítimo foi apoiado pela 

URSS, e os fascistas de Franco foram 

apoiados pela Itália de Mussolini e 

pela Alemanha de Hitler. A França e 

a Inglaterra caram neutras… 

Em 1939, o Pacto de Munique, 

celebrado por Chamberlain, 

Daladier, Mussolini e Hitler, para 

“apaziguar” Hitler, oferece a 

Checoslováquia à Alemanha. 

Sucede-lhe o pacto de não-agressão 

germano-soviético, Ribbentrop- 

-Molotov. A Polónia é invadida pela 

Alemanha, e a leste a URSS retoma o 

território da Bielorrússia e da 

Ucrânia, cedidos à Polónia após a I 

Guerra Mundial. Guerra à 

Alemanha, declarada pela França e 

pela Inglaterra, mas sem socorro de 

facto da Polónia. Segue-se a derrota 

da França de Pétain que se rende 

numa humilhante capitulação. O 

Exército inglês batera em retirada, 

em Dunquerque. A Europa está sob 

a tutela nazi-fascista. Em ruptura 

com o pacto de não-agressão 

germano-soviético, em Junho de 

1941, o Exército alemão, conjugado 

com forças fascistas de vários países 

europeus, invadiu a URSS. Os 

invasores nazis são derrotados pelo 

Exército Vermelho nas maiores 

batalhas da História. A Frente Leste 

é a mais importante quase até ao 

m. Leia-se a correspondência de 

guerra entre Churchill e Estaline. 

José Manuel Jara, Lisboa 

 

Otelo e Eanes 

Ana Sá Lopes escreveu um 

excelente texto sobre as 

declarações do antigo Presidente 

Eanes relativas ao estratega do 25 

de Abril de 74. E sobre os 

posicionamentos dos actuais 

primeiro-ministro (dito socialista) e 

Presidente da República, que todos 

sabemos ser da direita moderada.  

Um não propôs e o outro não 

decretou luto nacional, como seria 

de toda a justiça. Sem o voluntaris- 

Voltou o Conselho da Revolução?

O
 almirante Gouveia e 

Melo, como toda a 

gente sabe, é altamente 

competente. Está a 

tratar da logística das 

vacinas contra a covid, uma coisa 

que devemos ao Serviço Nacional 

de Saúde (e não ao vice-almirante, 

como algumas pessoas parecem 

querer acreditar), com o auxílio 

imprescindível das autarquias. O 

vice-almirante tornou-se uma 

gura dominante do espaço 

público em seis meses e 

infelizmente apaixonou-se por si 

próprio — nada que não aconteça a 

muito boa gente que esteja 

continuamente no centro das 

atenções. 

Do que é que o vice-almirante 

que anda na “guerra” — é ele que 

passa a utilizar metáforas bélicas 

para o processo da vacinação — se 

veio agora lembrar? De pressionar 

a Direcção-Geral da Saúde para 

que se despache a autorizar a 

vacinação universal para o grupo 

dos 12-15. É um facto que a DGS 

tem enviado mensagens 

contraditórias. Mas o 

vice-almirante não está num 

exercício da NATO onde “é o mais 

sanguinário possível” (como 

confessou na inesquecível 

entrevista ao semanário Sol, em 

que disse que “o primeiro que 

ataca é um inglês porque lhe quer 

tirar o snobismo”). Nem vigora já 

em Portugal o Conselho da 

Revolução, aquela entidade militar 

paralela ao poder civil que existiu 

até à Constituição de 1982. 

Gouveia e Melo está consciente 

do seu impacto e do poder que foi 

conquistando por variadas razões 

— “Eu sou alto, visto uniforme, 

tenho voz de comando e sou 

assertivo. Só essas quatro coisas 

ajudam logo o processo”, como 

disse na memorável entrevista. 

Mas, por muito que o próprio 

considere a “voz de comando” um 

activo, não está na sua “job 

description” pressionar a DGS. Já 

Marcelo no Brasil tinha ido por aí, 

quando anunciou que a vacinação 

dos 12-15 dependia da vontade dos 

pais, coisa que o Governo acabou 

por corroborar, desde que um 

pediatra aconselhasse. Mas lá está 

— o Presidente tem a legitimidade 

do voto, o Governo também, mas 

o vice-almirante, por muito alto 

que seja, não tem. 

Vir anunciar de uniforme (é o 

próprio que diz que contribui para 

o “processo”) que “é preciso 

vacinar a faixa etária mais nova o 

mais rapidamente possível” e 

manifestar “o incómodo que todos 

nós sentimos quando vemos 

aproximar o período em que 

temos de decidir e a decisão tem 

de existir”, ou ainda lamentar que 

a actual norma da DGS “possa ser 

entendida como uma não- 

-recomendação” não está 

certamente nas suas atribuições.

Vir anunciar de 
uniforme (é o próprio 
que diz que contribui 
para o ‘processo’) que ‘é 
preciso vacinar a faixa 
etária mais nova o mais 
rapidamente possível’ 
não está nas atribuições 
do vice-almirante

Editorial

Ana Sá Lopes
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INQUÉRITO ARQUIVO PÚBLICO

Como avalia a participação
de Portugal nestes
Jogos Olímpicos?

Total de votantes: 593

7,9%

34,7%
Correspondeu ao esperado         

Superou as
expectativas Desiludiu

57,3%

7/8/2014 Em plena crise do BES, algo de extra- 
ordinário: graças à sonda Roseta, a Humanida- 
de nunca tinha estado tão perto de um cometa

Inquérito realizado no Twitter do PÚBLICO entre 
as 21h de segunda-feira e as 12h de sexta-feira. 
Os resultados expressam apenas e só a opinião 
da comunidade PÚBLICO na rede social e não 
serão usados fora deste âmbito. Cada voto 
corresponde a um só perfil  

E
sta semana comecei a 

coleccionar palavras 

francesas que parecem 

ter sido inventadas por 

portugueses que não 

sabem falar francês. 

Todos os Verões namoro o 

cabanon de Le Corbusier, com a 

intenção cada vez mais distante de 

o copiar. Mas este ano, por força 

das gugladas, fui parar aos 

cabanons de Marselha e caí do 

banco quando li que, por esta 

altura do ano, se fazem lá grandes 

sardinades. 

Não, não eram emigrantes 

portugueses a falar. Era gente na, 

arquitectónica, a dizer sardinades 

para impressionar. 

Pus-me logo a convidar os meus 

amigos mais chiques a virem cá a 

casa comer uma petite sardinade 

com maçãs da terra (pommes de 

terre) e uma salade de poivrons crus 

que não tem nada que ver com 

salada de pimentos. 

É que as nossas sardinhadas são 

tão grosseiras e arranjam tantos 

problemas — há sempre um vizinho 

iracundo a dançar na varanda com 

os dedos agarrados às pontas do 

cabelo — que uma simples 

sardinade, sem ostentação ou 

casticismos, pode ser a solução 

elegante de que estávamos todos à 

espera, acompanhada por um gros 

rouge, que soa a um bruto tinto mas 

não é mais do que tintol do pior, 

pronunciado tãn-tol para disfarçar. 

Para fazer a sardinade à maneira 

ou comme il faut, é preciso ter o 

material correcto e, como tal, será 

nécessaire um fogareiro ou 

fougariere cujo custo pode 

ascender aos 2,99 euros, fora o 

carvão. 

Um cabanon, já agora, é uma 

barraca ou, como cantava o genial, 

maldoso Lupicínio Rodrigues na 

canção Se acaso você chegasse: 

“Se acaso você chegasse 

No meu château e encontrasse 

Aquela mulher que você gostou, 

Será que tinha coragem de trocar 

a nossa amizade 

Por ela que já lhe abandonou?” 

Faça-se então uma belle 

sardinade e compare-se este 

machismo brasileiro com o 

português do Não venhas tarde.

BARTOON LUÍS AFONSO
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Coffee break

Jornalista. Escreve ao sábado

Cem anos depois, ainda se foge do comunismo

O que a velocista 
Tsimanouskaya tiver 
para dizer sobre a 
ditadura bielorrussa é 
para ser levado a sério

Bárbara Reis

F
ui à procura da lista dos atletas que 

nos anos de vida da União 

Soviética — 1922-1991 — deixaram 

tudo e foram viver num país 

democrático. Com a deserção da 

atleta bielo- 

rrussa Krystsina Tsimanouskaya, esta 

semana, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não 

fui com certeza a única. 

Na Wikipédia, há uma lista com 150 nomes 

de “desertores famosos”, dos quais 50 são 

atletas de alta competição. A lista começa no 

coreógrafo russo George Balanchine, que em 

1924, numa digressão à Alemanha, fugiu para 

Paris — tinha 20 anos — e acaba com Vitali 

Vitaliev, jornalista ucraniano, que em Janeiro 

de 1990 desertou para Londres — tinha 36. 

É uma lista simbólica, uma gota no oceano 

das deserções causadas pelo comunismo. 

Mesmo assim, é um convite à leitura da 

história do comunismo na Europa e, ao 

mesmo tempo, um elogio à coragem e ao 

amor pela liberdade (dito assim, a frase 

parece uma limonada servida ao pôr do Sol 

com chapelinho de papel na palhinha, mas 

coragem e amor à liberdade não são clichés 

Uns desertaram muito novos, ainda 

menores, outros tinham quase 80 anos. Há 

muitos homens, mas também mulheres. Há 

nomes que impressionam pelo estatuto 

social, como o ucraniano Arkady Shevchenko, 

subsecretário-geral das Nações Unidas, que 

desertou em 1978, após ter espiado para os 

EUA, e cuja mulher apareceu morta em 

Moscovo dois meses depois, por alegado 

suicídio. Ou como Valdo Randpere, 

vice-ministro da Justiça da Estónia, que deser- 

tou em 1984 — dez anos depois do meu vizi- 

nho Alexander — num trajecto entre a Finlân- 

dia e a Suécia. Há vários bailarinos, entre os 

quais Rudolf Nureiev, que fugiu para Paris em 

1961, e Mikhail Barishnikov, que fugiu em 1974 

durante uma digressão no Canadá. 

A lista mostra também que Tóquio já foi 

palco de outra deserção mediática — em 1986, 

o tenor russo Viatcheslav Polozov desertou 

depois de ganhar uma competição internacio- 

nal da interpretação da ópera Madama 

Butterfly — e que o único bielorrusso famoso a 

fugir foi Alexander Orlov, coronel nos serviços 

secretos da NKVD, a polícia que conduziu a 

Grande Purga de Estaline, e que desertou em 

1938, quando estava colocado em Espanha. 

Dos 150 “desertores notáveis”, 47 são 

desportistas de alta competição: jogadores de 

xadrez, futebol, patinadores, ginastas, 

corredores de motos, canoagem, ténis de 

mesa, haltero lismo. Como os artistas ou 

espiões, podiam viajar para o estrangeiro e 

aproveitavam as competições e torneios 

internacionais para fugir. O último atleta da 

lista é Serguei Fedorov, que desertou da URSS 

em 1990, durante um jogo amigável em 

Seattle, EUA. Era jogador de hóquei. 

Inevitável reparar na coincidência. Há 26 

anos no poder, o ditador da Bielorrússia, 

Aleksander Lukashenko, é jogador de hóquei 

no gelo e até Dezembro de 2020 presidia ao 

Comité Olímpico Nacional da Bielorrússia. 

Percebi isso com a Amnistia Internacional, 

que liga a paixão do ditador pelo desporto à 

forma cirúrgica como persegue os atletas que 

contestam o regime: 95 atletas foram detidos 

por participarem em manifestações, sete 

foram acusados de crimes políticos, 35 foram 

afastados das selecções nacionais, dezenas 

viram os seus contratos de professores de 

Educação Física, Natação ou Futebol 

cancelados pelas escolas, alguns foram 

agredidos sicamente. Sim, Lukashenko não 

é bem comunista, mas não se distraiam com 

preciosismos. O que Tsimanouskaya tiver 

para dizer é para levar a sério.

para quem foge de uma ditadura). 

Antes de ler a lista com atenção, tropecei 

no nome de Alexander Elder, meu vizinho do 

andar de baixo nos anos em que vivi em East 

Village, Nova Iorque, e que contou num jantar 

como tinha conseguido fugir da URSS em 

1974. Depois de entrar na Universidade de 

Medicina de Tartu, na Estónia, aos 16 anos, 

Elder tinha 23 quando foi contratado como 

médico de um navio soviético. Durante uma 

viagem de longo curso, aproveitou uma 

paragem num porto na Costa do Mar m para 

saltar para a água e esconder-se. Tornou-se 

psiquiatra, foi professor na Universidade de 

Columbia, tornou-se investidor na bolsa, 

escreveu bestsellers e os seus livros estão 

traduzidos em dez línguas. 

Na lista dos desertores há polícias e espiões, 

escritores e dramaturgos, arquitectos e 

engenheiros, bailarinos e actores, médicos e 

cientistas, políticos e militares, pilotos de 

avião e comandantes de navios, diplomatas e 

lósofos, pianistas e maestros, fotógrafos e 

cineastas, um cardeal e um general, 

matemáticos, jornalistas, poetas, um 

oceanógrafo e, claro, Conrad Schumann, o 

soldado de 19 anos cuja fotogra a — Leap into 

Freedom, de Peter Leibing — que o mostra a 

saltar por cima do arame farpado que 

separava Berlim-Leste da Berlim ocidental, 

em Agosto de 1961, nos primeiros dias da 

construção do muro, se tornou um símbolo 

da Guerra Fria. Há também a lha de José 

Estaline, Svetlana Alliluieva, que em 1967 

desertou da Rússia para os EUA aproveitando 

uma passagem por Nova Deli, Índia. 

Advogado. Escreve ao sábado

Conhecerá Rui Rio o papel que é suposto desempenhar? (I)

R
ui Rio começa habitualmente a 

defesa da sua proposta de revisão 

constitucional com a ideia de que a 

Constituição não sofre alterações 

relevantes há demasiado tempo. 

Não é um argumento 

determinante para se fazer uma revisão da lei 

fundamental, mas é um argumento que 

compreendo instintivamente. 

Bem sei que uma Constituição é, por 

natureza, um conjunto estável de regras, que 

não deve andar sempre a ser modificado. E 

também costumo estar de pé atrás 

relativamente a essa doença infantil da direita 

portuguesa que é a convicção de que os 

problemas da pátria não se resolverão sem 

uma reforma constitucional profunda. A nossa 

Constituição, paulatinamente atirada para 

longe do socialismo em sucessivas revisões, já 

deu para tudo, incluindo ondas de 

privatizações e a liberalização de vários 

sectores importantes. Nunca deixa de me 

espantar — e de me fazer rir — que seja 

normalmente o Partido Comunista a aparecer 

como o grande defensor da Constituição. Logo 

o Partido Comunista, que votou contra todas as 

revisões constitucionais com o argumento de 

que elas feriam de morte a Constituição 

aprovada em 1976. De resto, àqueles que à 

direita argumentam com os anos traumáticos 

da troika convém lembrar que o Governo de 

Passos Coelho não esbarrou propriamente na 

Constituição, mas na interpretação (a meu ver, 

errada) que a então a maioria dos juízes do 

Tribunal Constitucional fez da extensão dos 

seus poderes. Nenhuma Constituição pode ser 

blindada contra o activismo de quem sobre ela 

tem a última palavra. E seguramente que a 

nossa Constituição não pode servir de 

desculpa para a preguiça intelectual e 

reformista da direita indígena, nem muito 

menos para a sua incapacidade de gerar 

maiorias políticas duradouras, capazes de 

apoiar as transformações que quer imprimir 

no país. 

Quando digo que compreendo o argumento 

de Rui Rio, digo-o porque também me parece 

evidente que a presunção de que um sistema 

constitucional atingiu o limiar da perfeição é 

um sintoma perigoso de torpor cívico e de falta 

de vitalidade de uma comunidade política. Os 

cidadãos, quando confrontados com os 

problemas sociais e económicos, que se 

acumulam e avolumam inevitavelmente em 

qualquer latitude e circunstância, não podem 

ver a sua ansiedade correspondida pelo 

excesso de con ança que os responsáveis têm 

nas regras do jogo existentes. Uma 

comunidade que acha que tudo está decidido 

sobre os direitos, liberdades e garantias que 

reconhece no seu seio, e sobre a forma de 

organizar e legitimar o poder, é 

verdadeiramente uma comunidade que acha 

que não há solução para os problemas, que o 

progresso é impossível e que se deve resignar 

aos níveis de bem-estar e coesão já atingidos. 

Esta complacência é o início do caminho para 

o deslaçamento da comunidade e, por arrasto, 

para o m do próprio sistema constitucional. 

Nos últimos anos falou-se bastante deste 

risco nos círculos académicos e intelectuais 

americanos. Os EUA, que sempre se viram a si 

mesmos como uma “experiência 

constitucional”, só fazem sentido, 

precisamente, enquanto experimentação 

contínua. Ainda antes de ser Presidente, 

Barack Obama falava da busca de “uma União 

mais perfeita”, mas nem ele nem Trump 

foram capazes de apontar um percurso de 

aperfeiçoamento para as actuais gerações. 

Aliás, é a falta de liderança nessa matéria que 

em boa parte explica que os EUA tenham 

abandonado o espírito comunitário dos 

objectivos partilhados, como ponto cardeal da 

acção política, e o tenham substituído pela 

vertigem do tribalismo e do identitarismo. Na 

UE, que foi fundada com base no princípio da 

“União cada vez mais estreita”, passa-se algo 

semelhante: o “Brexit” e o regresso dos 

nacionalismos mostraram os limites da 

integração política no continente e a União, 

desprovida de repente do motor da “ever 

closer Union”, entrou na sua maior crise 

existencial de sempre. O meu problema com a 

discussão constitucional em que Rui Rio anda 

há anos empenhado não é, portanto, que essa 

discussão seja em si mesma perigosa, inútil ou 

inoportuna. O meu problema é com o 

conteúdo das ideias constitucionais do líder 

do PSD, com o sentido que ele gostaria de dar 

à nossa democracia — e com o que aí se revela 

sobre o estado da oposição e do sistema 

político português. Mas isso ca para o 

próximo sábado.

Francisco Mendes da Silva
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Informação e manipulação

provedor@publico.pt

No caso em apreço, o 
PÚBLICO, que utiliza 
normalmente os 
números rigorosos do 
ECDC, não foi cúmplice 
de uma hipotética 
manobra para enganar 
os portugueses e 
proteger o Governo. 
Antes pelo contrário, 
limitou-se a informar, 
com rigor

José Manuel Barata-Feyo

a frase: ‘Os leitores e assinantes do PÚBLICO 

pagam para terem informação correta, 

dedigna e atual independentemente do 

cariz do poder político instalado no 

momento.’ Resta-nos reiterar que é isso e 

apenas isso que nos move.” 

Os leitores não conhecem nem são 

obrigados a conhecer o funcionamento 

interno de uma redacção nem o processo de 

produção das notícias que todos os dias 

recebem com o seu jornal. Por isso, é 

compreensível que tenham dúvidas e as 

D
e memória de jornalista, não 

me recordo de alguma vez ter 

sido “despejada” tanta 

informação sobre os cidadãos 

como no caso da covid-19. Há 

quase um ano e meio que as 

notícias sobre a pandemia fazem a primeira 

página dos jornais e a abertura dos 

noticiários, somando números, 

comunicados, alertas e opiniões. 

Comparados com a cobertura noticiosa da 

pandemia, a guerra na Síria, a vitória de Joe 

Biden ou os Jogos Olímpicos que ainda estão 

a decorrer quase parecem a face oculta da 

lua. Ainda assim, alguns leitores do 

PÚBLICO consideram que o seu jornal não 

os informa adequadamente sobre a situação 

da covid-19 em Portugal. Alguns suspeitam 

mesmo que o jornal tem uma parceria com 

o Governo para escamotear as facetas mais 

dramáticas da pandemia em Portugal. 

O provedor recebeu uma queixa do leitor 

Henrique Oliveira a propósito de “coisas 

que o deixam deveras intrigado”. De acordo 

com o gráfico de uma fonte que o leitor não 

identifica, Portugal é, de longe, o país do 

mundo “com maior número de mortos (…), 

a léguas do 2.º”. Perante isto, como é 

possível que tal informação não “tenha sido 

replicada nem pedidas explicações a quem 

de direito”, neste caso “ao 

primeiro-ministro, à ministra da Saúde e ao 

PR?”. O leitor tem a certeza de que “os 

jornalistas e o jornal (…) não querem 

informar devidamente os seus leitores ou, 

mais grave, muito mais grave, têm medo do 

poder político”. E conclui: “Os leitores e 

assinantes do PÚBLICO pagam para ter 

informação correta, fidedigna e atual 

independentemente do cariz do poder 

político instalado no momento!” 

Num segundo correio, o leitor envia, a 

pedido do PÚBLICO, o endereço do site que 

lhe serviu de fonte (Our World in Data). A 

ele, acrescenta o seguinte comentário: 

“Então quem vos fornece a notícia sou eu? 

Ou são vocês que procuram, analisam, 

con rmam e divulgam?” 

Ao seu primeiro protesto, o leitor junta 

um segundo: a informação “Covid-19: oito 

mortes e 2306 casos em Portugal. Há 923 

doentes internados” (edição de 01.08.2021) 

“não é muito dedigna. (…) Os números 

coloquem ao seu provedor. 

Mas aqui trata-se de um processo de 

intenção gravoso na medida em que, ao 

insinuar a existência de cumplicidade entre 

o PÚBLICO e o poder político, o leitor acusa 

o jornal de manipulação e põe em causa o 

seu bem mais precioso — a credibilidade. 

Uma coisa é o jornal errar, outra seria ter 

hipotecado a sua independência. O leitor 

não tem razão no seu protesto. 

Porém, como reconhece o director 

adjunto, tem razão no reparo que faz à 

notícia sobre a covid-19 publicada na 

edição do jornal de 1 de Agosto de 2021. 

“Tratou-se, de facto, de um erro nosso, 

que recti cámos de imediato na sequência 

do seu alerta. É a prova de que o jornalismo 

não é uma ilha isolada e imune a falhas 

circunstanciais, para cuja correcção os 

leitores desempenham muitas vezes um 

papel preponderante.” 

A propósito da sugestão feita por um 

professor para que o PÚBLICO possa 

chegar mais facilmente às escolas, e 

também do artigo 6.º da chamada Carta 

Portuguesa (edição de 24 de Julho de 2021), 

o provedor invocou as vantagens de se 

saber “ler o jornal”. Um dos primeiros 

passos nessa “aprendizagem”, que serviria 

para separar as “notícias” falsas e anónimas 

das que são con rmadas pelos jornalistas, 

passa pelo conhecimento das fontes de 

informação de que se servem os jornais. É 

claro que esta coluna não é nem pretende 

ser uma descabida introdução ao 

jornalismo, mas existem algumas bases 

elementares que permitem ao leitor car a 

saber com que linhas é “cozinhado” o seu 

jornal. 

O ingrediente fundamental são as fontes 

de informação, e elas são múltiplas. Os 

jornalistas têm as suas (que guardam 

ciosamente), mas no essencial o jornal é 

feito a partir de agências noticiosas 

nacionais (Lusa) e internacionais (Reuters, 

AFP, AP, etc.) que “digerem” e transmitem 

aos seus clientes o que de mais importante 

se passa no país e no mundo. Essa 

informação é posteriormente trabalhada e 

hierarquizada nas redacções. As agências 

são um primeiro garante da veracidade e da 

credibilidade da informação que é 

publicada. Os correspondentes, os 

enviados especiais e os repórteres no 

terreno são depois o sal e a pimenta que 

diferenciam uns jornais dos outros. No que 

respeita à pandemia, a principal e mais 

ável fonte são os organismos o ciais. 

No caso suscitado pelo leitor Henrique 

Oliveira, percebe-se que as agências 

noticiosas e, por arrasto, o PÚBLICO dêem 

maior crédito ao ECDC, que é considerado 

o mais dedigno na Europa, do que ao site 

Our World in Data, por muito respeitável 

que ele seja. Em síntese: no caso em 

apreço, o PÚBLICO, que utiliza 

normalmente os números rigorosos do 

ECDC, não foi cúmplice de uma hipotética 

manobra para enganar os portugueses e 

proteger o Governo. Antes pelo contrário, 

limitou-se a informar, com rigor.

Coluna  
do Provedor

Se o leitor conhecer um 
pouco do funcionamento da 
redacção e do jornal, evita 
fazer processos de intenção 
ao PÚBLICO e aos seus 
jornalistas

aqui espelhados estão errados!”, pelo que o 

leitor “solicita um melhor empenhamento 

na informação de um jornal” que, para si, 

“é dos poucos que se podem e devem ler”. 

O provedor encaminhou os protestos do 

leitor para o director adjunto do jornal 

Tiago Luz Pedro, que a eles responde 

detalhadamente. 

“O PÚBLICO utiliza como fonte de 

informação para comparações 

internacionais de dados sobre a covid-19 

não este Our World in Data, a cargo de uma 

equipa de investigadores da Universidade 

de Oxford, mas os dados fornecidos pelo 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo 

das Doenças (ECDC, na sigla inglesa), a 

principal autoridade europeia em matéria 

de saúde pública. (…) 

“Estes são os dados o ciais seguidos pela 

generalidade da imprensa de referência 

nacional e internacional e nada têm que ver 

com os dados fornecidos pelo leitor. Terá 

notado o leitor que nem nós nem ninguém 

noticiaram os dados por si referenciados? 

Não terá sido por mero acaso ou 

coincidência que assim sucedeu... 

“Reitero que os dados o ciais da 

mortalidade por covid-19 em Portugal estão 

em linha com o padrão europeu da doença 

(…). É isso que é nosso dever relatar. 

Desviarmo-nos dessa linha seria enveredar 

por um alarmismo de tipo sensacionalista 

que está a léguas de traduzir a posição 

relativa do país neste domínio.” 

E Tiago Luz Pedro conclui: “O leitor 

Henrique Oliveira termina o seu email com 

PAULO PIMENTA
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Política Transparência e Integridade elaborou guia de boas práticas

Candidatos autárquicos desa ados a 
assumir compromisso de  transparência

A receita para umas eleições autár-

quicas mais transparentes está em 

oito sugestões e 12 compromissos. O 

repto é lançado pela organização 

não governamental Transparência e 

Integridade, que elaborou um guião 

de boas práticas para os candidatos 

e os desa a a assumir um compro-

misso de transparência durante o 

seu mandato. 

A ideia e organização do projecto 

partiu de Jorge Máximo, vogal da 

direcção da Transparência e Integri-

dade, que lembra o compromisso 

assumido pelo Governo com a Estra-

tégia Nacional Anticorrupção. E a r-

ma que o calendário das eleições 

autárquicas torna este compromisso 

“simultaneamente uma oportunida-

de e uma obrigação”. 

“É muito fácil pôr cartazes na rua 

a dizer: ‘Vamos acabar com a corrup-

ção.’ O mais difícil é assinar esse 

compromisso”, atira Jorge Máximo. 

“Se de facto advogam esse combate, 

então assumam a responsabilidade” 

[dessa luta], insiste. 

Entre as sugestões do guia Autarca 

pelo bom governo estão: a garantia de 

que as candidaturas dispõem de 

orçamentos pormenorizados e que 

estes se encontram publicados de 

forma acessível ao público; a proibi-

ção de aceitar “borlas” ou descontos 

de quaisquer fornecedores de bens 

ou serviços; o registo de todo o tra-

balho voluntário e doações em géne-

ros; e a publicação dos registos de 

interesses dos candidatos aos dife-

rentes cargos. O guia propõe ainda 

um limite de contribuições que os 

próprios candidatos podem fazer à 

campanha. 

No caso de recandidaturas, é fun-

damental que as campanhas não 

utilizem quaisquer meios e recursos, 

como instalações, redes sociais ins-

titucionais ou recursos humanos 

afectos à autarquia e que não se 

adquiram bens e serviços de forne-

cedores que tenham sido recente-

mente contratados pela autarquia, 

como, aliás, consta na lei autárquica. 

A violação destas normas tem origi-

nado dezenas de queixas na Comis-

são Nacional de Eleições, como o 

PÚBLICO noticiou ontem. 

Este é o primeiro guia criado pela 

Transparência e Integridade para 

umas eleições autárquicas. “Há mui-

tos anos que existe o Índice de Trans-

parência Municipal (ITM), mas isso 

Não aceitar “borlas”, reduzir contribuições e adoptar registo de interesses são algumas das orientações 
propostas pela organização não governamental em nome de um governo local mais transparente

Liliana Borges

As autárquicas representam “uma oportunidade e uma obrigação” de abraçar esta iniciativa anticorrupção, diz a promotora

DANIEL ROCHA

citar um canal de denúncias inde-

pendente; promover uma política de 

informação de modo a prestar con-

tas dos restantes compromissos 

assumidos na declaração. 

“Não é possível implementar uma 

estratégia e caz sem o envolvimen-

to do pilar fundamental que são as 

autarquias”, acrescenta Jorge Máxi-

mo, para quem as próximas eleições 

são “uma oportunidade de renova-

ção”. “Muitos dos governos [locais] 

vão mudar de cores [partidárias]. 

Outros, mantendo as cores, vão 

mudar as equipas”, continua. Para 

o vogal da direcção da organização 

não governamental, esse “novo san-

gue” poderá ser mais “consciente 

do que são princípios de governa-

ção” e criar um potencial “efeito 

contaminador”. 

Apenas  três subscrições 
Até agora existem apenas três can-

didaturas subscritoras: Nuno Gomes 

Oliveira, candidato à Câmara de Vila 

Nova de Gaia pelo PAN; Diamantino 

Raposinho, candidato à Câmara do 

Porto pelo Livre; e Vítor Silva, can-

didato à Câmara Municipal de Oli-

veira de Azeméis pelo Chega. 

Jorge Máximo acredita que em 

Setembro, quando a campanha elei-

toral arrancar, mais candidaturas 

responderão ao desa o lançado. 

“Vamos perceber se essa vontade de 

lutar contra a corrupção é só cam-

panha, ou se há uma intenção de 

governação nessa linha”, comen-

ta. 

Posteriormente, durante o perío-

do de duração dos mandatos, será 

desenvolvido um processo de moni-

torização anual do cumprimento dos 

compromissos assumidos pelas lide-

ranças das câmaras e juntas de fre-

guesia, adianta a organização não 

governamental.

ao cidadão, este novo guia pretende 

ter um impacto logo na campanha 

eleitoral. 

“Portugal está a discutir a Estraté-

gia Internacional Anticorrupção. Há 

aqui uma ambição, que não é só uma 

ambição do Governo, mas uma res-

ponsabilidade europeia e um com-

promisso que está a assumir de que 

se irá implementar políticas”, lem-

bra Jorge Máximo. Ora, observando 

que “as autarquias são a base de sus-

tentação e o primeiro nível de defesa 

da democracia”, para a organização, 

“o comportamento e atitude dos 

seus milhares de eleitos são determi-

nantes para o desenvolvimento da 

boa governação”. 

Além do guia, a organização dis-

ponibiliza uma declaração de com-

promisso a preencher pelas candi-

daturas, na qual os mesmos prome-

tem publicar o programa eleitoral 

com que foram eleitos; criar e publi-

“Não é possível 
implementar uma 
estratégia e caz 
sem o 
envolvimento do 
pilar fundamental 
que são as 
autarquias”, diz 
Jorge Máximo, da 
Transparência e 
Integridade 

é uma coisa diferente”, explica Jorge 

Máximo, em conversa com o PÚBLI-

CO. Enquanto esse índice serve para 

medir o grau de transparência de 

cada município através de uma aná-

lise da informação disponibilizada 
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Clube da Via Norte  
quer voltar a dar cartas

Conhecido também como  
o “Grupo da Sueca”, o Via 
Norte quer voltar a marcar 
a agenda. O país precisa de 
um “sobressalto cívico”, diz

Margarida Gomes

O outrora in uente clube de re e-

xão política Via Norte está de volta. 

Depois de algum tempo afastado 

das luzes mediáticas, o Clube Via 

Norte promete regressar após as 

eleições autárquicas de 26 de Setem-

bro e quer voltar a ter in uência e a 

marcar a agenda política, com a 

regionalização sempre como pano 

de fundo. 

Criado a 4 de Dezembro de 1995, 

o Clube Via Norte foi fundado por 

um conjunto de pessoas do PSD tais 

como Eurico de Melo, Vieira de Car-

valho, Carlos Brito, Amândio de 

Azevedo, António Tavares, Silva 

Peneda, Manuel Lemos, António 

Marques Mendes (pai de Luís Mar-

ques Mendes) e ganhou grande 

notoriedade nacional. Na verdade, 

o clube nunca deixou de funcionar, 

mas com o tempo foi perdendo 

in uência e visibilidade. Agora, os 

sociais-democratas consideram que 

o Norte precisa de voltar a ter voz e 

apostam na reactivação deste think 

tank. 

“O Clube Via Norte vai assumir-se 

como a grande voz do Norte. Vamos 

aproveitar os 50 anos de celebração 

do 25 de Abril para realizarmos uma 

série de debates sobre temas que 

estão na ordem do dia: alterações 

climáticas, transição digital, Estado 

social, reforma do Estado e a regio-

nalização, entre outros que têm 

vindo a marcar a actualidade”, reve-

la António Tavares. 

Presidente da direcção do Clube 

Via Norte e provedor da Santa Casa 

da Misericórdia do Porto, António 

“A regionalização será a pedra 

angular de todos os debates que 

vamos promover na região Norte”, 

enfatiza António Tavares, empenha-

do em relançar o grupo de re exão 

que cou também conhecido por 

“Grupo da Sueca”. 

“O país precisa da intervenção de 

outros agentes que não os partidos 

políticos e as propostas e as ideias 

para o país têm de vir da sociedade 

civil e não apenas da Assembleia da 

República”, defende António Tava-

res, coordenador da secção Segu-

rança e Protecção Civil do Conselho 

Estratégico Nacional do PSD, reve-

lando que o clube vai passar a con-

tar com a colaboração da universi-

dade. 

“Vamos passar a contar com a 

re exão e a in uência de pessoas 

ligadas à academia para responder-

mos a uma certa as xia que os par-

tidos políticos tradicionais estão a 

fazer sobre a sociedade”, adianta o 

Tavares diz que o país precisa de um 

“sobressalto cívico” e lamenta que 

os partidos políticos tenham aban-

donado o Norte. 

Mantendo a matriz social-demo-

crata, o Via Norte arranca depois 

das eleições autárquicas com uma 

série de debates em vários pontos 

O Clube Via  
Norte promete 
manter a matriz 
social-democrata 
e regional  com 
que foi fundado 
em 1995

do país. “A ideia é levar o Via Norte 

a outras regiões do Norte do país, 

rompendo com as suas fronteiras 

[está sediado em Leça do Balio, em 

Matosinhos]”, adianta o presidente 

do clube, revelando, ao mesmo tem-

po, que haverá debates em Aveiro, 

Braga, Bragança, Vial Real, Viana do 

Castelo, Guarda e Viseu. 

presidente da direcção, assumindo 

que que o Clube Via Norte deve vis-

to como um think tank”. 

António Tavares empenha-se em 

explicar que a ideia não é “criar 

pequenos Terreiros do Paço”, mas 

“provocar uma espécie de sobres-

salto cívico e trazer novos protago-

nistas para o debate político”. 

Este grupo de re exão — que con-

seguiu in uenciar o poder político 

— juntava-se todas as segundas-feiras 

à volta de uma mesa, na antiga Esta-

lagem da Via Norte (hoje Hotel da Via 

Norte), não apenas para comer, mas 

também para bater umas cartas e dis-

cutir política. 

O “Grupo da Sueca” tinha uma 

mesa sempre reservada e era à vol-

ta dela que muitos problemas da 

região se debatiam e eram remeti-

dos para os agentes e decisores do 

poder central. E, na altura, era reco-

nhecida na região a sua in uência. 

Agora está de volta.
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PSD acusa Governo de não planear 
a vinda dos emigrantes em férias
Há quem não possa obter o  
certificado por vir de países 
onde não teve acesso a 
vacinas ou recebeu vacinas 
não autorizadas pela UE

Catarina Martins, Marisa 
Matias, Francisco Louçã e 
José Gusmão participam no 
Fórum Socialismo, que 
decorre em Braga e Almada

Em mês de chegada dos emigrantes, 

muitos deparam-se com o problema 

de não estarem ainda vacinados ou 

de terem recebido, no país onde resi-

dem, vacinas autorizadas pela Agên-

cia Europeia do Medicamento (EMA, 

na sigla em inglês). Por isso, não dis-

põem de certi cado digital válido. 

“Apesar de vacinados, [os cida-

dãos] terão de cumprir um conjunto 

de requisitos e car impedidos de 

acesso a determinados serviços, 

cando claramente prejudicados”, 

apontou o PSD em comunicado, que 

acusa o Governo de não ter sabido 

planear com “soluções viáveis” o 

“regresso de portugueses ao territó-

rio nacional” em período de férias, 

sobretudo os que vivem fora da 

União Europeia. 

Em comunicado, o PSD realça que 

as actuais normas do Governo fazem 

com que mesmo os portugueses vaci-

nados “não vão poder ter o certi ca-

do digital”, obrigando-os a “cumprir 

requisitos extras e com redobrada 

di culdade de acesso a serviços”, 

dando “azo a uma aparente classi

cação em portugueses de primeira e 

outros portugueses de segunda”. 

Relembrando as declarações da 

secretária de Estado das Comunida-

des Portuguesas, Berta Nunes, que 

em Junho salientou que “quem se 

vacinar vai poder viajar para Portugal 

sem fazer teste nem quarentena”, a 

deputada Catarina Rocha Ferreira 

realça que isso foi um “claro incenti-

vo” às viagens. Porém, quem não teve 

acesso às vacinas reconhecidas pela 

EMA, mas foi vacinado, por exemplo, 

com a vacina chinesa da Sinovac e a 

vacina da AstraZeneca de fabrico 

indiano, não dispõe de certi cado 

digital válido. “Claramente, trata-se 

de uma informação enganadora, que 

leva ao equívoco e prejudica grave-

mente estes cidadãos portugueses. 

(…) Torna-se claro que, mais uma vez, 

caótica” ocorrida no atendimento no 

Consulado-geral de Portugal em Lon-

dres durante esta semana, e quise-

ram saber quando será cumprida a 

“promessa” de reforçar estes servi-

ços com mais funcionários e meios 

informáticos. O PSD contava que no 

início da semana diversos emigran-

tes que tinham agendamentos mar-

cados no consulado fossem informa-

dos, depois de “largas horas” de 

espera para serem atendidos, de que 

“não seria possível atender mais nin-

guém nesse dia, devido ao elevado 

número de agendamentos como 

também, segundo a comunicação 

social, ao cansaço dos funcionários 

consulares”. 

O Ministério dos Negócios Estran-

geiros (MNE) esclareceu depois que 

“as di culdades registadas no pas-

sado dia 2 de Agosto [segunda-feira] 

decorreram da necessidade de sus-

pensão dos atendimentos não-ur-

gentes entre os dias 16 e 23 de Julho, 

devido à testagem positiva à covid-19 

de um elemento do posto e à conse-

quente necessidade de auto-isola-

mento de um grande número de 

funcionários, no cumprimento das 

regras sanitárias locais em vigor”. 

Os cerca de 1500 atendimentos can-

celados foram depois reagendados 

com urgência, o que fez acumular 

num só dia muita gente. Segundo o 

MNE, foram já regularizados 500 

dos atendimentos cancelados. 

PÚBLICO/Lusa

O antigo presidente da Câmara de 

Beja José Manuel Carreira Marques 

morreu ontem, aos 77 anos, no Hos-

pital do Espírito Santo de Évora, 

revelou à agência Lusa fonte próxi-

ma da família. 

Segundo a mesma fonte, o antigo 

presidente, que tinha “problemas 

renais e de diabetes”, estava inter-

nado “há cerca de uma semana”, na 

unidade hospitalar de Évora, aca-

bando por morrer de madrugada, 

vítima de “paragem cardiorrespira-

tória”. 

Natural de Falagueira, no conce-

lho de Amadora (Lisboa), José 

Manuel Carreira Marques, técnico 

de contas de pro ssão, foi eleito 

para a Câmara de Beja, pela primei-

ra vez, nas eleições de 1982 e tomou 

posse em Janeiro de 1983, presidin-

do ao município até 2005, sempre 

eleito por coligações lideradas pelo 

PCP. 

Antes de ser presidente de câma-

ra, Carreira Marques, que residiu 

em Beja desde os 15 anos, foi eleito 

deputado pelo PCP na primeira 

Assembleia Constituinte e foi depois 

deputado do partido na Assembleia 

da República pelo círculo de Beja, 

entre 1976 e 1982. Na sua passagem 

pela Assembleia da República, fez 

também parte da comissão parla-

mentar portuguesa no Conselho da 

Europa. 

Militante do PCP desde 1974, Car-

reira Marques foi igualmente um dos 

“rostos” no Alentejo do Movimento 

da Renovação Comunista. 

Presidiu ao Conselho Fiscal da 

Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses, entre 1986 e 1989. 

O político integrou o Conselho 

Geral da Empresa de Desenvolvi-

mento do Aeroporto de Beja, ligado 

à criação do actual Aeroporto de 

Beja, foi membro da Comissão de 

Acompanhamento Ambiental das 

Infra-estruturas de Alqueva e presi-

diu à Assembleia Distrital de Beja, 

entre outros cargos ao longo da car-

reira. 

Depois de ter deixado o município 

da capital de distrito alentejana, em 

Outubro de 2005, José Manuel Car-

reira Marques exerceu as funções de 

presidente da administração e de 

director executivo do Conservatório 

Regional do Baixo Alentejo, com 

sede em Beja, entre Setembro de 

2009 e Outubro de 2010. 

Antigo redactor do extinto jornal 

O Camponês, Carreira Marques cola-

borou com diversos meios de comu-

nicação social locais e foi também 

autor de livros de crónicas e de poe-

sia.

Óbito: Carreira 
Marques, 
antigo autarca 
de Beja 

Acesso a muitos serviços depende do certificado digital de vacinação

PAULO PIMENTA

o Governo português não soube pla-

near, à custa dos emigrantes e luso-

descendentes, que foram ignorados 

em todo este processo”, salienta. 

Entretanto, o secretário de Estado 

adjunto e da Saúde, António Lacerda 

Sales, prometeu ontem que será 

divulgada em breve informação sobre 

o reconhecimento de vacinas produ-

zidas na Índia e, apesar de não querer 

antecipar essa decisão, disse acredi-

tar que “será com certeza uma deci-

são muito favorável”. 

“Caos” em Londres 
Na área da emigração, os sociais-de-

mocratas também atacaram ontem 

o Governo por causa da “situação 

A saúde mental, a preparação para 

“novas pandemias” e o combate ao 

crime de enriquecimento injusti ca-

do são alguns dos temas que irão a 

debate no Fórum Socialismo, a ren-

trée do Bloco de Esquerda, no nal 

deste mês. 

O Fórum Socialismo regressa este 

ano, mas repartido por duas cidades 

para se adaptar à situação pandémi-

ca e evitar grandes ajuntamentos e 

deslocações: em Braga a 28 de Agos-

to e Almada no dia seguinte. 

Uma nota publicada no Esquerda.

Rentrée bloquista debate saúde mental, “novas 
pandemias” e enriquecimento injustificado

net (o site informativo do Bloco de 

Esquerda) adianta que as aberturas 

do evento estarão a cargo das depu-

tadas Alexandra Vieira (Braga) e Joa-

na Mortágua (Almada), “apresentan-

do as propostas e programas para 

cidades que se mobilizem pelo direi-

to à habitação, a justiça climática e 

uma urgente resposta à crise”. Em 

Braga, os trabalhos contarão com a 

participação da eurodeputada e ex-

candidata presidencial Marisa Matias, 

sobre a “actual política europeia”. 

É no Norte do país que serão tam-

bém discutidos “os modelos públicos 

para o tratamento da saúde mental”, 

com o médico psiquiatra e professor 

da Universidade do Minho Pedro 

Morgado, e será realizada uma sessão 

dedicada à vida e obra do “comba-

tente antifascismo Víctor de Sá”, com 

o ex-director da Biblioteca Pública de 

Braga Henrique Barreto Nunes. O 

primeiro dia encerra com novo deba-

te, intitulado “Como nos preparamos 

para as novas pandemias”, no qual 

participarão o deputado Moisés Fer-

reira e o médico epidemiologista e 

director do Instituto de Saúde Públi-

ca do Porto, Henrique Barros. 

Já em Almada, no segundo dia, a 

deputada Mariana Mortágua e o líder 

parlamentar do Bloco, Pedro Filipe 

Soares, “falarão, respectivamente, 

sobre as raízes da crise e as decisões 

necessárias para o combate ao crime 

de enriquecimento injusti cado”. O 

tema dos direitos das pessoas com 

de ciência será abordado pela depu-

tada Diana Santos e “os 50 anos do 

25 de Abril animarão a sessão com os 

historiadores Fernando Rosas e 

Miguel Cardina”, escrevem. 

Também o investigador Rui Borges 

“trará ao Fórum Socialismo uma par-

te da história sobre a relação entre a 

ciência e o marxismo”. O encerra-

mento será feito pela coordenadora 

nacional, Catarina Martins, “a partir 

das 17h30”. Entre os participantes do 

Fórum Socialismo, estão também o 

ex-coordenador do BE e economista 

Francisco Louçã, com uma sessão 

intitulada “É tempo de parar Zucker-

berg”.

O debate “como 
nos preparamos 
para as novas 
pandemias” 
conta com o 
epidemiologista 
Henrique Barros
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Foto “Mais” ou “melhor”? Para vincar as diferenças

Animado pelo propósito de 
contribuir para uma escolha 
informada e consciente por parte 
dos eleitores, o PÚBLICO 
reproduz neste espaço os 
cartazes da campanha eleitoral 

para a presidência da Câmara 
Municipal de Lisboa que se 
encontram instalados na 
Alameda D. Afonso Henriques, 
para sublinhar as diferenças 
entre as duas candidaturas  

tradicionalmente mais fortes na 
capital e evitar que factores 
promotores de sincretismo 
possam suscitar confusão entre 
os projectos de Carlos Medina e 
Fernando Moedas.
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As frases

As quotas são como  
os aparelhos 
dos dentes, fica feio, 
mas endireitam 
Célia Pessegueiro 
Presidente da Câmara  
da Ponta do Sol 
 
 
Não vale a pena meter 
dinheiro bom, dinheiro 
fresco, em cima de uma 
empresa [a Dielmar]  
que, neste momento, 
não tem salvação 
Pedro Siza Vieira 
Ministro da Economia 
 
 
Há uma coisa que a 
pandemia nos ensinou: 
temos um acesso ao 
ensino superior que tem 
de ser alterado 
António Cruz Serra 
Reitor da Universidade 
de Lisboa 
 
 
Ter aceite exercer  
um cargo político  
foi um erro enorme 
Manuel Pinho 
Antigo ministro da Economia 

Portugal é grande 
quando consegue  
a integração  
efectiva daqueles que 
de fora vêm 
Marcelo Rebelo de Sousa 
Presidente da República

Marcelo virulento As gaffes de Pizarro

Na vanguarda e no deserto Olimpicamente distraído

Ainda não começou e já se viu 
de tudo nesta campanha das 
autárquicas. Virologistas e 
especialistas em saúde pública a 
passar para o campo da 
publicidade e da política e 
políticos a tornarem-se 
virulentos especialistas em 
saúde pública. Foi o que 
aconteceu com o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, cujos conhecimentos a 
Direcção-geral da Saúde (DGS) 
insiste, de forma quase 
criminosa, em ignorar. “Tem de 
se deixar correr o tempo e ter 
paciência para que aquilo que é 
bom neste momento na Madeira 
venha a ser considerado 
também nos Açores e no 
continente”, diz Marcelo sobre a 
vacinação geral dos jovens a 
partir dos 12 anos, com um 
encolher de ombros de falsa 
resignação. O Chefe de Estado 
também sugere que o facto de 

Manuel Pizarro, líder do PS- 
-Porto, ainda não se recompôs 
das trapalhadas na escolha do 
candidato do PS à câmara da 
capital de distrito e atrapalha-se 
sempre que dá de caras com 
António Costa. Em Vila do 
Conde, na apresentação dos 
candidatos às 18 câmaras do 
distrito, cometeu várias gaffes: 
esqueceu-se do nome de 
candidatos, trocou o nome das 
câmaras, disse que as eleições 
eram em Novembro e anunciou 
que a nadadora olímpica  
Ana Catarina Monteiro ia na lista 
da Câmara da Póvoa de Varzim, 
quando vai na de Vila do Conde. 
Como se a mariposista  
(11.ª nos 200m) se deixasse 
arrastar para o concelho rival. 
Vítor Costa, o candidato  
a Vila do Conde, ficou sem 
fôlego: “Têm-nos levado muita 
coisa, não nos levem  
a Ana Catarina”, implorou.

estar tão à frente, na vanguarda 
científica, pode fazer com que 
seja difícil acmpanhá-lo.  
E exemplificou, sem receio de 
sacrificar o rigor à convicção:  
“Eu andei a pregar no deserto 
durante umas semanas, ou 
meses, acerca da utilidade das 
máscaras...” Alguém na DGS 
deve estar a levantar o sobrolho 
e a repetir a melhor pergunta que 
o jornalismo [José Luís Pinheiro] 
deu ao país nos últimos anos: 
“Quando é que isso aconteceu?”

Bastidores

100% português e a 
fugir do comunismo 

Triplo salto 
epistemológico

Miguel Viegas, ex-eurodeputado e 
candidato da CDU à Câmara de 
Aveiro, alimentou  uma das 
polémicas da semana ao 
comentar assim a medalha de 
ouro de Pedro Pichardo no triplo 
salto: “Mérito do atleta que 
treinou, da escola que o criou e do 
clube que o comprou! Mas esta 
não é seguramente uma medalha 
100% portuguesa!” O comunista 

suscitou um coro 
de acusações de 
racismo e 
sectarismo. 
Viegas  
esclareceu que 
aquilo que 
considera não ser 

100% portuguesa é a medalha, e 
não o atleta, e que a crítica era 
para o “modelo desportivo 
mercantilizado. Mas nessa altura 
já tinha respondido assim a um 
comentário que perguntava se 
alguém tinha dúvidas de que os 
atletas portugueses nos JO eram 
1000000000000% portugueses: 
“Eu tenho, mas respeito a sua 
opinião”. Mamadu Ba veio dizer 
que assim se prova que o 
lusotropicalismo e a síndrome da 
portugalidade bafienta não são 
exclusivo da “fachoesfera” e que, 
por vir do PCP, a publicação lhe 
dava voltas ao estômago. Também 
não faltou quem associasse a 
posição de Viegas ao facto de 
Pichardo ter fugido de Cuba, um 
regime comunista, cuja conquista 
da medalha de ouro em K2/1000 
Viegas saudou com um “Cuba 
vencerá”.

Quem não tem dúvidas de que há 
uma leitura política a fazer da 
medalha de Pichardo é o PSD do 

Seixal, onde tem 
afixado cartazes 
sob o lema “só o 
laranja é o cartão 
vermelho ao 
socialismo”. Neste 
caso, à imagem 

da medalha de ouro, acrescentou 
a inscrição “dia 26 de Setembro 
faça como o campeão. Fuja do 
comunismo e tenha uma vida de 
ouro.” Na política, de facto, tudo se 
aproveita, tudo se transforma.

708,4 milhões 
de euros foi o lucro dos cinco 
maiores bancos no país (CGD, 
Novo Banco, BCP, BPI e Santander 
Totta) no 1.º semestre de 2021
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Sociedade Recuperar aprendizagens que a pandemia deixou para trás

Há novas formas de ensino  
que estão a conquistar mais alunos

Há escolas que estão a virar o ensino 

do avesso para conseguir que os alu-

nos se mantenham por lá e apren-

dam mais. O Ministério da Educação 

(ME) apresenta-as como exemplos 

nos “roteiros” que tem vindo a publi-

car para servirem de base à aplicação 

do novo plano de aprendizagens que 

estará em vigor até 2023, o chamado 

“Plano 21|23 Escola+”.  

Este plano foi apresentado a 1 de 

Junho e tem como principal alvo 

recuperar aprendizagens que ca-

ram para trás nos dois anos lectivos 

afectados pela pandemia. 

O Agrupamento de Escolas n.º 1 de 

Beja, marcado por carências várias e 

com um registo histórico de abando-

no escolar, foi um dos seleccionados 

pelo ME entre os que optaram por 

“planos de reforço curricular” que, 

no caso, se traduziu pela criação de 

o cinas “que integrem aprendiza-

gens essenciais transdisciplinares 

não adquiridas”. Esta foi a opção 

escolhida pelo agrupamento de Beja 

no plano de inovação lançado no ano 

lectivo passado em dois dos dez esta-

belecimentos escolares (escolas de 

Santa Maria e Santiago Maior) que o 

compõem, abrangendo alunos do 1.º 

e 2.º ciclos. 

Diagnóstico feito pelo agrupamen-

to: estes alunos são “provenientes de 

meios socioeconómicos desfavoreci-

dos”, oriundos de famílias que, “de 

um modo geral, têm níveis de esco-

larização baixos e não valorizam o 

papel nem a função da escola” e que 

se caracterizam “por ter baixo ren-

dimento escolar, elevado nível de 

absentismo e de abandono precoce 

do sistema de ensino. Muitos são de 

etnia cigana”. 

“Mudámos paradigmas de base, 

como, por exemplo, o de turma ou 

de disciplina, de modo a incentivar 

aprendizagens activas”, descreve a 

professora Lénia Silva, coordenado-

ra do plano de inovação para o 2.º 

ciclo, que no ano lectivo passado 

abrangeu os 44 alunos do 5.º ano. 

Em 2020/2021 mais de uma centena 

de escolas tinham planos de inova-

ção aprovados. O que foi feito então 

em Beja? Os alunos foram divididos 

em grupos de dez e apostou-se numa 

“vertente de trabalho mais prática e 

que valoriza o domínio das expres-

sões”, o que foi feito sobretudo atra-

vés da criação de “cinco o cinas em 

que foram trabalhados os pontos em 

Abordagens mais práticas e cruzamento dos saberes das várias disciplinas do currículo são algumas  
das apostas que já estão a ser postas em prática para combater o abandono e levar os alunos mais longe

RUI GAUDÊNCIO

as disciplinas de Literacia, Comuni-

cação e Pensamento (LCP) — Portu-

guês, Filoso a e Inglês — e Tratamen-

to Matemático de Informação Geo-

grá ca (Geogra a e Matemática 

Aplicada às Ciências Sociais), com 

dois tempos lectivos por semana 

cada uma. 

Novo ‘sentimentário’ a norte 
Além de leccionar Português, Adria-

no Basto é um dos professores afec-

tos à nova disciplina de LCP que se 

a rma sobretudo como um espaço 

de desenvolvimento de projectos e 

de trabalho em grupo. Os temas são 

abordados com a ajuda de textos, 

lmes, músicas e deram, por exem-

plo, origem à construção de um “sen-

timentário” por parte dos alunos do 

10.º ano. E o que é tal coisa? “Um 

dicionário de sentimentos”, esclare-

ce o docente. 

Apesar de mais de metade dos 

estudantes da secundária de Ama-

rante serem oriundos de famílias 

carenciadas, o ponto de partida está 

bem longe, pela positiva, da realida-

de existente em Beja: o abandono 

escolar é praticamente residual e as 

taxas de retenção estão abaixo dos 

valores nacionais. 

Mas para manter esta situação e ir 

mais longe no sucesso dos alunos, a 

escola assumiu que a concepção tra-

dicional de ensino estava longe de 

ser su ciente. “A primeira reacção 

dos alunos foi de surpresa. E também 

houve alguma resistência por parte 

dos encarregados de educação. Mas 

penso que hoje ninguém estará des-

contente”, descreve Adriano Basto. 

Da experiência resultou também 

que os alunos estejam hoje mais 

capazes de desenvolverem “trabalho 

autónomo, tenham mais à vontade 

na capacidade de escrita e maior 

capacidade de superar obstáculos”.  

Esta evolução conseguiu superar 

em parte os “constrangimentos” cau-

sados pela pandemia e o ensino à 

distância: “Em LCP, com a insistência 

em trabalhos de grupo, houve uma 

quebra menor de rendimento do que 

em Português, em que tive de estar 

a apresentar Os Maias e o Amor de 

Perdição à distância, o que não foi 

nada fácil.”

Clara Viana

da não deu resposta” ao que são os 

seus principais objectivos: “controlar 

o absentismo e o abandono escolar”. 

“Aprendemos com os nossos erros e 

sabemos que há muitas coisas que 

precisam de ser melhoradas”, con-

clui a docente do 2.º ciclo. 

Mais a norte, na Escola Secundária 

de Amarante, por via de um outro 

plano de inovação lançado em 

2019/2020, os efeitos já se zeram 

sentir este ano nas avaliações dos 

alunos. “Foram francamente melho-

res”, assegura o subdirector e pro-

fessor de Português Adriano Basto. 

Este docente não esconde o entu-

siasmo pelas mudanças que têm 

introduzido na escola, que passa-

ram, entre outras medidas, pela 

criação de novas disciplinas.  

Três no caso, que resultam da arti-

culação de cinco disciplinas tradicio-

nais e não da soma de conteúdos 

destas, ressalva Adriano Basto. No 

3.º ciclo surgiu a disciplina de Sus-

tentabilidade, Saúde e Património 

com os contributos de Ciências, Geo-

gra a e História e três tempos sema-

nais. E no secundário foram criadas 

O Agrupamento de 
Escolas n.º 1 de 
Beja, marcado por 
carências várias, 
foi seleccionado 
pelo ministério

comum das diferentes disciplinas do 

currículo”, descreve Lénia Silva. Em 

conjunto ocuparam 30% da carga 

horária semanal dos alunos. 

Entre os projectos desenvolvidos, 

Lénia Silva destaca o início da reco-

lha em áudio do cante alentejano. Da 

parte dos alunos houve também 

palavras escolhidas para vigorarem 

“a partir de agora”. Eis algumas 

delas: amigos, juntos, ambição, gar-

ra, futuro. 

“Foi muito grati cante ouvir os 

alunos dizer que assim foi mais fácil 

aprender, que compreenderam mui-

to melhor, mas nós ainda não esta-

mos satisfeitos. Queremos mais e 

melhor.” Até porque neste seu pri-

meiro ano, o plano de inovação “ain-

Ministério está a indicar algumas escolas como exemplos nos “roteiros”
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Homicida de Candé recorre de condenação 
por racismo e indemnização “excessiva”

Advogada diz que “o mero 
preconceito” “não preenche 
o núcleo” do crime de ódio 
racial pelo qual Evaristo 
Marinho foi condenado

Dados têm em conta metas 
anuais e são de relatório 
técnico feito pelo 
Laboratório Nacional  
de Engenharia Civil

Joana Gorjão Henriques

Evaristo Marinho, o homicida do 

actor Bruno Candé, condenado pelo 

Tribunal de Loures a 22 anos e seis 

meses de prisão pela morte do actor 

em Julho do ano passado, vai recor-

rer da sentença que quali cou o 

crime como motivado por ódio 

racial. A sua advogada, Alexandra 

Bordalo Gonçalves, pede recurso da 

sentença de 28 de Junho ainda por 

causa da quantia da indemnização 

à família, 120 mil euros.  

O recurso da advogada, a que o 

PÚBLICO teve acesso, defende que 

“o arguido não matou Bruno Candé 

pela sua etnia”. Argumenta que “ine-

xiste a arquitectura mental em que 

radicam os crimes de ódio” e que 

“não se basta com a utilização de 

epítetos alusivos à cor, proferidos 

aquando de uma discussão acalora-

da entre desconhecidos que se agri-

dem e insultam”. “O mero precon-

ceito ou uso de expressões acintosas 

e ofensivas, ainda que aludindo à cor 

da vítima, no âmbito de discussão, 

não preenche o núcleo, nem tem a 

necessária consistência para o 

preenchimento do crime de ódio.”  

A também presidente do conse-

lho de deontologia da Ordem dos 

Advogados acredita que “não há 

prova” para demonstrar “que a 

motivação do crime foi a etnia da 

vítima” e alude “a pressão mediáti-

ca para que o motivo fosse racial”.  

Na leitura do acórdão, a presiden-

te do colectivo de juízes, Sara Pina 

Cabral, disse que não havia “qual-

quer dúvida” da motivação por ódio 

racial de Evaristo Marinho, que assu-

miu ter disparado sobre Bruno Can-

dé a 25 de Julho de 2020, em plena 

Avenida de Moscavide. Aliás, o homi-

cida confessou ter disparado seis 

tiros contra o actor e atribuiu-o a um 

impulso decorrente de uma discus-

são por causa da cadela do actor. 

“Quando vi o riso dele em tom de 

gozo, perdi a cabeça”, a rmou ao 

tribunal. Negou, porém, que a moti-

vação fosse racista, mas à PJ confes-

sou ter dito a Bruno Candé: “A puta 

da tua mãe está numa sanzala!” E 

disse ainda no exame pericial: 

“Estou na Polícia Judiciária por ter 

matado um preto” 

Para o tribunal, embora tenha 

sido alegado que a discussão foi ori-

ginada por causa de um cão, todas 

as expressões que utilizou — tais 

como “preto de merda, vai para a 

tua terra!” e “a tua mãe devia estar 

numa senzala!” — provam a motiva-

ção racista. A juíza Sara Pina Cabral 

a rmou ter-se tratado de “uma exe-

cução sumária” do actor.  

Em tribunal, foram várias as tes-

temunhas que relataram ter ouvido 

insultos racistas de Evaristo Mari-

nho a Bruno Candé. Porém, a advo-

gada Alexandra Bordalo considera 

que, embora o seu cliente tenha 

proferido “expressões ofensivas 

relativamente à raça do ofendido”, 

“tal facto não basta para se concluir 

que foi esse o motivo do crime”: “O 

motivo do crime, como resulta da 

prova, foi a discussão.” Alega, de 

resto, que “as expressões proferidas 

no contexto de uma discussão são 

inconsequentes e resultam do fer-

Bruno Candé, de 39 anos, foi morto  em Julho de 2020, em Loures

DIOGO VENTURA

As metas anuais para a sinistralidade 

rodoviária em 2030 deverão situar-se 

em cerca de 300 mortes e mil feridos 

graves, segundo um relatório técnico 

feito pelo Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil. 

No relatório, feito no âmbito da 

estratégia de segurança rodoviária 

para a próxima década — a Visão Zero 

2030 —, salienta-se que não há solu-

ções simples para atingir a meta de 

reduzir em 50% os mortos e feridos 

na estrada até 2030 — por exemplo, 

Com a meta de redução de mortes e feridos da sinistralidade 
para metade, país terá 300 mortos e mil feridos em 2030 

se ninguém conduzisse sob o efeito 

do álcool, isso “apenas reduziria o 

número de mortos em 33%”. 

Nas recomendações, destaca-se que 

são precisas medidas adequadas a 

dois tipos principais de cenários: 

zonas urbanas e zonas rurais, para as 

quais “os indicadores de sinistralidade 

são consideravelmente diferentes”. 

Os peritos do LNEC, que trabalha-

ram com a Universidade de Tecnolo-

gia de Delft, nos Países Baixos, e com 

um conselho executivo de não-espe-

cialistas, defendem “a adopção nacio-

nal”da meta de redução em 50% da 

sinistralidade até 2030, seguindo 

orientações das Nações Unidas e da 

política de transportes de nida para 

a União Europeia, admitindo duas 

hipóteses para o cálculo dos valores 

de referência. 

Se se adoptar a média dos mortos 

e feridos entre 2017 e 2019, a meta 

situar-se-á em 317 mortos e 1108 feri-

dos graves; se 2019 for o ano de refe-

rência, a meta será 313 mortos e 1044 

feridos. 

Prevendo um aumento de tráfego 

de ciclistas e de motociclistas ao lon-

go desta década, estima-se que, a 

conseguir atingir a meta, “seriam evi-

tadas 517 ou 513 mortes rodoviárias” 

no ano de 2030. No relatório refere-

se, como exemplo da diferença entre 

zonas urbanas e rurais, que 30% dos 

acidentes e 19% dos mortos aconte-

cem em cruzamentos de zonas urba-

nas, enquanto, em zonas rurais, os 

acidentes em nós de ligação de auto-

estradas provocaram 3% dos mortos 

e os que aconteceram em intersec-

ções de estradas com faixa de roda-

gem única causaram 9% das mortes. 

“Os condutores de automóveis 

(66%) e os ocupantes de veículos de 

duas rodas com motor (20%) cons-

tituem a maioria dos mortos nas 

estradas rurais; por seu turno, a 

maioria dos mortos em zonas urba-

nas ocorreu em automóveis (40%), 

veículos de duas rodas com motor 

(36%) e outros veículos (15%)”, 

acrescenta-se. 

Conclui-se que “os motociclistas e 

os condutores de automóveis consti-

LNEC diz que são 
precisas medidas 
adequadas  
para dois tipos  
de cenários: 
zonas urbanas  
e zonas rurais

tuem os alvos preferenciais das inter-

venções em estradas rurais”, enquan-

to, “nas zonas urbanas, as interven-

ções irão predominantemente mitigar 

os problemas de segurança de peões 

(18% do total de mortos), dos ocupan-

tes de veículos de duas rodas com 

motor (motociclos e ciclomotores) e 

dos ciclistas e, indirectamente, dos 

ocupantes de automóveis”. 

Supondo que se mantém o mesmo 

limite de velocidade nas estradas 

rurais, encurtar a diferença entre 

contra-ordenação leve e grave para 

situações de excesso de velocidade 

(de 30 quilómetros por hora acima 

do limite para cinco quilómetros), 

faria diminuir em 20% o número de 

mortos em estradas rurais com uma 

faixa de rodagem, na previsão do rela-

tório. Lusa

vor do momento, não se podendo 

extrair daí qualquer motivação 

racial para o homicídio”.   

O tribunal entendeu que as ofen-

sas eram, sim, sinal da motivação 

do crime: “Parece absolutamente 

linear que há uma manifestação 

exteriorizada de sentimentos com-

pletamente contrários a princípios 

básicos da nossa comunidade”, refe-

riu a juíza, quando falou dos insul-

tos de Evaristo Marinho. 

O tribunal decidiu ainda que os 

dois lhos do actor, representados 

pelos advogados Lúcia Gomes e José 

Semedo Fernandes, seriam indem-

nizados em 120 mil euros — a lha, 

representada pelo advogado Manuel 

Dória Vilar, acabou por não fazer 

pedido de indemnização.  

No recurso que apresentou, a pre-

sidente do conselho deontológico 

da Ordem dos Advogados considera 

o “montante excessivo” e que o tri-

bunal não valorou o facto de Bruno 

Candé ter trabalhado como actor, 

“de forma pouco regular, e auferir 

rendimentos reduzidos”, concluin-

do: “Não sendo expectável que a sua 

situação nanceira viesse a melho-

rar, ademais porque a vida de actor, 

sobretudo a partir de uma certa ida-

de sem a prévia notoriedade, é difí-

cil, e as sequelas resultantes do 

atropelamento [que Candé sofreu] 

também limitavam o número e tipo 

de papéis que lograria desempe-

nhar.”

Para o tribunal, 
embora tenha sido 
alegado que a 
discussão foi 
originada por 
causa de um cão, 
todas as 
expressões que 
utilizou provam a 
motivação racista
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Onze cães encontrados mortos 
e outros debilitados em hotel canino

Animais encontrados por 
militares da GNR quando 
foram à propriedade 
averiguar desaparecimento 
da dona do espaço

Onze cães foram encontrados mortos 

num hotel canino, em Mafra, onde 

terão cado abandonados vários dias 

na sequência do desaparecimento da 

proprietária do espaço, encontrada 

dias depois pela GNR. 

O alerta para o desaparecimento 

da proprietária do hotel canino Bos-

que dos Pimpões foi dado na quinta-

feira, mas, de acordo com o coman-

dante da GNR de Torres Vedras, capi-

tão Póvoa, “os animais poderiam já 

ter sido abandonados há mais dias, 

sendo que 11 já se encontravam mor-

tos e vários outros visivelmente 

famintos e debilitados”. 

Segundo o mesmo responsável, 

entre os cães que se encontravam 

vivos “dois foram devolvidos aos pro-

prietários e outros dois entregues ao 

Canil Municipal de Mafra”. Os animais 

foram encontrados pelos militares 

quando se dirigiram à propriedade 

para averiguar o desaparecimento da 

mulher, que “acabou por ser encon-

trada no domingo, dentro de uma 

viatura e em estado muito debilita-

do”, explicou o comandante. 

publicou um esclarecimento sobre 

o espaço que alegadamente funcio-

nava também como local de abrigo 

para cães recolhidos das ruas, 

enquanto aguardavam adopção. 

A Adoromimos informa ter tido 

conhecimento de que “na passada 

quinta-feira, dia 29 de Julho, a res-

ponsável do hotel Bosque dos Pim-

pões abandonou o espaço, sendo 

que no local caram vários ani-

mais”.  

A associação garante não ser “coni-

vente com esta situação” e que tudo 

fará “para que seja feita justiça em 

nome dos animais que desaparece-

ram”. O caso já foi reportado ao 

Ministério Público. Lusa

A mulher “foi transportada ao hos-

pital” e posteriormente “entregue ao 

cuidado de familiares, uma vez que 

a sua residência não reunia condi-

ções de habitabilidade e de higiene, 

após a remoção dos cadáveres dos 

animais”. A situação foi também 

denunciada pela Associação de Defe-

sa e Protecção dos Animais — Adoro-

mimos, que na rede social Facebook 

Vários cães 
estavam 
“visivelmente 
famintos  
e debilitados”,  
de acordo  
com a GNR

O antigo presidente do Ben ca já foi 

libertado da prisão domiciliária, ten-

do sido noti cado dessa decisão na 

tarde de ontem pelo Tribunal Central 

de Instrução Criminal (TCIC), segun-

do noticiou a TVI24 e con rmou o 

PÚBLICO.  

A noti cação do TCIC era aguarda-

da desde quinta-feira, depois de se 

saber que o juiz Carlos Alexandre já 

tinha aceitado as novas garantias que 

Vieira propôs para pagar a caução de 

três milhões de euros, aplicada no 

âmbito da Operação Cartão Vermelho. 

Luís Filipe Vieira entregou, assim, 

como garantias dois imóveis que são 

propriedade de sociedades detidas 

pelos dois lhos, no valor de 2,8 

milhões, e o restante, 200 mil euros, 

em dinheiro. 

O antigo presidente do Ben ca ini-

cialmente deu como garantia as 

acções no clube e mais 400 mil euros, 

que correspondem a parte de um imó-

vel avaliado em 1,2 milhões de euros 

e que ia servir também para pagar a 

caução de 600 mil euros do lho, Tia-

go, que também é arguido, mas o juiz 

Carlos Alexandre não aceitou. 

Neste momento, Vieira pode sair 

de casa e viajar pelo país, mas está 

proibido de se ausentar para o estran-

geiro, e também não pode contactar 

com administradores da SAD e res-

tantes arguidos. Neste processo são 

também arguidos Tiago Vieira, lho 

de Luís Filipe Vieira, o agente Bruno 

Macedo e o empresário José António 

dos Santos, conhecido como “o rei 

dos frangos”.  

Luís Filipe Vieira é suspeito de ter 

montado um esquema nanceiro 

para retirar dinheiro do clube, usan-

do verbas do Ben ca para “benefício 

pessoal”.

Vieira 
libertado  
da prisão 
domiciliária

Vieira tinha proposto novas 
garantias para pagar a caução

Sónia Trigueirão
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Respiram, vivem  
e trabalham numa 
autocaravana 

Para serem felizes só precisam de uma casa com quatro rodas, 
mapas rotos — ou Internet q.b. —, vistas desafogadas e liberdade. 
São nómadas digitais, piratas, exploradores, polinizadores

Há quem não vá a casa há um ano. 

Todos falam da liberdade que 

sentem, das pessoas com quem se 

cruzam, do que aprendem pelo 

caminho — seja ele percorrido 

numa autocaravana, ou em algo 

parecido com isso. 

 

Raquel e Daniel 
“Somos abelhinhas  
a polinizar” 
“O que é que preciso para se ser 

feliz? Hoje é uma coisa, amanhã é 

outra.” E acreditamos que é por 

isso que Raquel Ribeiro e Daniel 

Pinheiro vivem desde Janeiro de 

2018 numa autocaravana, casa, 

escritório e colmeia, o meio ideal 

para conectar pessoas. “Somos 

abelhinhas a polinizar.” 

Conheceram-se há 20 anos numa 

la de portagem na fronteira com 

Espanha. Ela a conduzir um 

Volkswagen Pólo verde com três 

amigas, ele ao volante do mesmo 

Reportagem

Luís Octávio Costa

modelo em azul com três amigos. 

Pararam lado a lado para tirar o 

ticket. “Dava a conta certa”, 

brincam a psicóloga e o 

programador que, muitos 

quilómetros depois — muita mochila 

às costas, muitas estradas (um ano 

pré-pandemia a fazer Portugal, 

Espanha e França em nove meses) e 

alguns estrangeirismos 

(couchsurfing e workaway) depois —, 

assumiram as viagens como parte 

do desenvolvimento pessoal. “A 

vida com um propósito”, aponta 

Daniel. “As viagens permitem-nos 

aprender muito sobre nós. 

Permitem-nos crescer”, diz Raquel, 

que passou dez anos numa IPSS de 

acolhimento de crianças e jovens, 

aproveitando as férias para fazer 

voluntariado além-fronteiras. 

“Comecei a sentir que o mundo era 

muito grande.” A morte da mãe 

acelerou a metamorfose. “A vida é 

muito curta. Se temos uma coisa 

para fazer, é para fazer o quanto 

antes.” 

A viagem com a Peugeot Boxer 

comprada “em terceira mão” 

começou há dois anos e meio, 

depois de a nova “casa” ter sido 

NELSON GARRIDO
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encaixava perfeitamente nesta 

“espécie de submarino”, onde 

“tudo tem de estar mais ou menos 

no sítio certo”. Há espaço nos dois 

lados da cama — porque a idade (64 

ela, 69 ele) “já não permite pular de 

um lado para o outro” —, há uma 

porta ambivalente (fecha ora o 

habitáculo ora a casa de banho) e 

separação de lixo, há garagem (para 

uma mota 125) e jerricans de metal 

que “já têm desenrascado muita 

gente”, há chávenas de café, mas 

não há nem pires (“não servem para 

nada”) nem baixela (“se te 

convidarmos para jantar, trazes a 

tua loiça”). O recheio da 

autocaravana é feito de 

“bizantinices” que se traduzem em 

pequenos confortos e, igualmente 

importante, uma série de mapas 

“todos rotos” (e prints com 

actualizações) com as áreas de 

serviço daqui até Itália. “Não é 

sarampo”, brinca José Jorge 

Carvalho, reformado da 

Administração do Porto de Lisboa 

que anda “nisto” há 28 anos. 

Ambos lisboetas, foi na capital 

que estudaram, trabalharam 

e se reformaram. “Lá para 

Raquel e Daniel 
“A vida é muito curta. Se temos 
uma coisa para fazer, é para 
fazer o quanto antes” 
 
António Resende 
“Fascina-me conhecer povos 
diferentes. Aos poucos tenho 
conseguido. É esse o tipo de 
coisas que adoro”

convertida às necessidades dos 

nómadas digitais (mesa extensível, 

bancos rotativos, muitas entradas 

USB, dois painéis solares, três 

clarabóias e arrumação quanto 

baste). “Hoje é desta maneira e 

amanhã pode ser de outra.” 

Hoje passa por “viajar arranjando 

formas sustentáveis de o fazer”, 

pelo house sitting (“porque passar 

365 dias por ano em nove metros 

quadrados é muito para duas 

pessoas”) e, em paralelo, “tudo 

misturado”, pela gestão da 

plataforma Pure Portugal Holidays 

de arrendamento de curta e média 

duração de espaços rurais em 

Portugal para estrangeiros. Circular 

na autocaravana permite “potenciar 

o trabalho”, “angariar casas” e 

“conhecer pessoalmente os 

clientes”, explica o casal, que, a 

troca de estada, toma conta da casa 

e dos animais nos períodos de 

ausência dos donos. Não pagam 

alojamento, já caram em sítios “de 

mil e tal euros por semana” e 

acumulam muito conhecimento. 

“Integras-te na rotina dos outros, 

vives a vida daquela pessoa naquele 

local, conheces os vizinhos.” 

projecto Overtrail — porque às 

tantas perceberam que “realmente” 

a vida que levam “é mesmo 

interessante”.  

 

José Jorge e Ana Paula 
“Há um ano que  
não vamos a casa” 
Na área de serviço de Aveiro, há 

uma autocaravana aparentemente 

estacionada de uma forma 

enviesada. “É maluco!”, 

apresenta-se o condutor e 

proprietário da Mobilvetta italiana 

de 7,40 metros que de imediato 

justi ca a lógica da sua maluquice. 

“O Sol deve nascer na traseira e 

pôr-se na parte da frente e desta 

forma circular na parte esquerda 

da autocaravana longe dos 

frigorí cos.” 

“Técnicos superiores de lazer”, 

atira Ana Paula. “É a nossa nova 

pro ssão. Há um ano que não 

vamos a casa [em Samora Correia]”, 

diz no regresso de um passeio 

higiénico com o Happy, cão 

adoptado para ocupar o lugar do 

anterior, que morreu com 15 anos e 

que, com “o dobro do tamanho”, c

Numa extensa base de dados, que 

é uma gruta de Ali Babá onde se 

cruzam ecologistas, adeptos da 

permacultura, amigos dos animais e 

praticantes de outras fórmulas mais 

ou menos sustentáveis, vão 

anotando o que é que determinada 

pessoa precisa e o que ela tem para 

dar. “E temos um mapa com 

centenas de pontos que queremos 

visitar”, diz Daniel. 

On the road, fazem um trabalho 

de “sensibilização” e de “partilha”. 

“Mostramos que há alternativas”, 

aponta Daniel, 45 anos, natural do 

Porto. “Nós próprios procuramo-las 

para nós. Estamos numa 

permanente busca de como ser 

melhores. Encontramos 

frequentemente novas formas de 

viver, de estar e pensar. Vamos 

partilhando com outras pessoas. E 

vamos evoluindo”, diz Raquel, 40 

anos, natural de Vila Nova de Gaia. 

Com a pandemia, dizem, “nada 

mudou”. Continuam a consumir 

“muito pouco” (gastam uma média 

de 400 euros por mês), a viver e a 

trabalhar juntos (passam um mês de 

férias “um do outro”) e a partilhar 

algumas das aventuras nas redes do 

NELSON GARRIDO
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1992 fugimos de Lisboa”, diz o casal, 

que já acampara em tudo o que 

havia para acampar (desde 1963: 

“Não havia outra coisa”) e encostara 

uma rulote (“não é bem a mesma 

coisa, especialmente no Inverno”) 

antes de adquirirem a primeira 

autocaravana (começaram com 

uma Cappuccino em segunda mão 

com uma “marreca” com a cama do 

lho dos três anos “até car 

independente”) que lhes permitia 

escapar todos os ns-de-semana. 

“Quase todos!”, corrige Ana Paula. 

As excepções: Carnaval, Páscoa, 

Natal e S. Martinho. “Evitávamos 

porque havia muita malta na 

estrada.” 

Conhecem “bastante bem” 

Portugal (“ainda estamos a 

conhecer”), “detalhadamente” 

Espanha e “aprofundadamente” 

França e Itália, que os dois, sócios 

fundadores da P.A.C.A. (Plataforma 

de Autocaravanas Autónoma), 

consideram ser o paraíso do 

autocaravanismo (recheado de 

áreas de serviço, algumas “com 

piscina, parque para cães e tudo”). 

“É isso que nós advogamos”, 

sublinha Ana Paula. “Promovemos 

preço”. “Passo períodos longos sem 

ele por causa das viagens, mas 

quando estou, estou a 100%”, conta 

o líder de viagens (na Nomad há 

quatro anos: lidera uma viagem ao 

Nepal e um percurso por si 

desenhado nas montanhas Malditas 

que cruza a Albânia, o Kosovo e 

Montenegro, “uma das zonas mais 

remotas da Europa”) que, devido à 

pandemia (“todas as fontes de 

rendimento congeladas”), olhou 

com outros olhos para um projecto 

pessoal inicialmente inventado 

simplesmente para explorar o 

interior de Portugal na companhia 

de amigos. Chama-se Vadiagem. Em 

Soajo podemos fazer o Trilho da 

Transumância, quatro dias para 

perceber a ligação dos pastores à 

terra. Do sucesso da primeira 

exploração surgiu uma parceria 

com a AEPGA (Associação para o 

Estudo e Protecção do Gado 

Asinino) e mais quatro dias através 

do Nordeste Burriqueiro na 

companhia de dois burros 

autóctones de Miranda. 

Diogo tinha uma Vespa GTR que 

vendeu para comprar a Sprinter, 

circunstancialmente atolada por 

as estações de serviço para proteger 

o ambiente.” Ao invés, dizem, 

Portugal, que fechou as estações de 

serviço ao soar a pandemia (“uma 

estupidez”), tem apenas meio 

caminho andado no sentido de dar 

condições aos adeptos do 

autocaravanismo. “A lei vai ter de 

ser revista outra vez porque 

continua má”, sentencia José Jorge 

Carvalho, que, “por excesso de 

gente”, pelo “granel”, evita o litoral, 

não passa na Costa Vicentina “há 

mais de três anos” e “há uns sete” 

que só vai ao Algarve “por 

obrigação”. “Três ou quatro 

autocaravanas é uma coisa. Dez ou 

12 já é demasiada pressão para o 

ambiente.” Mantêm a morada scal 

num apartamento, mas preferem a 

sua casa ambulante. “Estamos mais 

seguros e mais livres.” 

 

Diogo Tavares 
“Aqui tenho tudo o que 
preciso para viver” 
Reduzir ao mínimo as nossas 

“gorduras ou burguesias” para não 

termos de gastar tempo numa 

pro ssão em que ganhamos 

dinheiro para manter esses 

“vícios”. É uma “equação simples” 

que “marca muito” a vida de Diogo 

Tavares — e da qual a sua carrinha 

é uma fracção importante. “O 

tempo que aqui estou faz com que 

pague todos os custos do mês”, 

explica ao PÚBLICO através de 

videochamada desde a zona de 

Vieira de Leiria, onde estava 

circunstancialmente atolado na 

areia por ter mudado de posição à 

procura de rede. 

Se o português médio tem 

“metade do seu tempo de trabalho 

reservado para pagar a sua renda e 

todas as despesas envolventes”, 

Diogo (1977), parte nómada, parte 

“pirata”, passou a ter muito tempo 

livre (“e sem um chavo”) quando 

percebeu que a televisão e a Net ix 

não eram prioridades e que 

di cilmente atingiria os mínimos 

exigidos pelas “olimpíadas da 

sociedade”. 

Teve uma empresa de design com 

um sócio, mas às tantas percebeu 

que não era aquilo — “12 horas ao 

computador” — que queria. “Não te 

dá prazer, não te tira da cama”, 

lembra. “O caminho que eu queria 

seguir era onde gastava o meu 

tempo livre, o meu dinheiro e as 

minhas férias, que era na natureza, 

no trekking e ao ar livre, que foi 

sempre onde me senti melhor. Era 

por ali o caminho”, recorda. 

A carrinha é só “mais uma peça 

na engrenagem”. Primeiro, há uns 

16 anos, veio a Westfalia, que 

comprou no eBay e foi buscar a 

Munique. Para lá foi de avião. Para 

cá atravessou parte da Europa ao 

volante. Seguiu-se uma Nissan 

Vanette que transformou com a 

ajuda do pai para alugar. E uma 

segunda Vanette para expandir o 

negócio, que se transformou num 

flop. “Estragaram-me a carrinha em 

três meses. E outra também gripou 

por causa de alugueres.” Nesse 

momento, perdeu a vontade de 

alugar carrinhas a turistas, a quem 

passou a alugar a sua casa, “que não 

gripa”. A carrinha passou a ser a sua 

casa, com vistas. 

Já percebera o que era preciso 

para “conseguir equilibrar” a vida 

de forma a ter tempo para as coisas 

que realmente lhe dão prazer, de 

estar com o lho André, hoje com 11 

anos, e outras coisas que “não têm 

RUI GAUDÊNCIO
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Sociedade

Privilege (“sessenta e tal mil euros 

há dez anos”, o dourado da pintura 

já “um bocadinho desbotado”) que 

“artilhada há-de ir até ao m da 

vida”. Viaja com tudo o que precisa. 

Lá dentro (“a polícia da Guiné quis 

toda entrar”) tem fotogra as da 

neta Inês, uma pilha de chapéus, 

uma caixa de primeiros socorros e 

uma secção de mapas e guias “que 

já pesa dez quilos” (“e é preciso 

muito cuidado com o peso”), isso 

para além do computador, da 

televisão, do frigorí co e do forno, 

que só usa para assar castanhas. À 

vista está uma concha do caminho 

de Santiago e o Memorial do 

Convento. “Regra geral” viaja 

sozinho numa autocaravana de 

casal. Quando parte em viagem, 

desliga tudo em casa, em Braga. Na 

sua casa móvel, os gastos são com o 

gasóleo, com um ou outro parque e 

com a manutenção.  

Resume numa frase as alterações 

ao Código de Estrada, 

nomeadamente no que à pernoita e 

aparcamento diz respeito. “É uma 

aberração restringir uma liberdade 

que qualquer cidadão tem com o 

seu carro.”

Diogo Tavares 
“O caminho que eu queria 
seguir era onde gastava o meu 
tempo livre, o meu dinheiro  
e as minhas férias, que era na 
natureza, no trekking e ao ar 
livre, que foi sempre onde me 
senti melhor. Era por ali o 
caminho” 

 
José Jorge e Ana Paula 
“Técnicos superiores de lazer”, 
atira Ana Paula. “É a nossa nova 
profissão. Há um ano que não 
vamos a casa”

falta de rede, interior revestido a 

madeira (“uma espécie de barril”, 

brinca) que vai construindo e 

desconstruindo ao sabor do vento 

(e de muitos vídeos no YouTube). 

Ao seu lado está a bicicleta. Na 

arrecadação, junto ao material de 

trekking, está a do André, “que olha 

para isto com alegria”. “Sou 

autónomo em qualquer lado. Aqui 

tenho tudo o que preciso para 

viver.” 

 

António Resende 
“O mundo torna-se  
mais pequeno” 
Quando conta a sua história, esta 

começa invariavelmente no 

momento em que se sentou para 

negociar as condições da reforma 

de bancário. António Resende 

tinha 56 anos e sabia bem o que 

queria. À pergunta “Do que é que 

precisa para ir embora?” 

respondeu “Uma autocaravana”. 

Manteve-se rme e, qual concurso 

televisivo, lá foi conseguindo o 

frigorí co, o painel solar e a 

televisão até se dar por satisfeito. 

“Esgotada a paciência, cheguei aos 

e barreiras da polícia”. “Quando 

cheguei à fronteira com a 

Mauritânia, falaram-me de 

Casamance, um paraíso de 

vaquinhas deitadas na praia. 

Quando dei por ela estava na 

fronteira da Guiné.” Quando voltou, 

não queria outra coisa. Foi à 

Turquia e ao cabo Norte da Noruega 

com passagem demorada por 16 

países. Voltou à Guiné-Bissau. E 

sempre que pode adora perder-se 

em Marrocos (“Já corri o país todo 

mais do que uma vez. Gosto de ir 

junto à costa e parar uma semana 

em Sidi Ifni”). 

António costuma dizer que “são 

as pessoas por onde passamos que 

nos começam a incutir as coisas 

boas que têm na sua terra” e 

consequentemente o gosto pela 

aventura. “Fascina-me conhecer 

povos diferentes. Aos poucos tenho 

conseguido. É esse o tipo de coisas 

que adoro”, diz, ansioso por 

conduzir até ao Irão e triste por a 

Síria já não ser a Síria dos postais 

ilustrados.  

Quase chorou quando vendeu a 

sua primeira autocaravana. Foi 

quando comprou uma Fiat Bürstner 

30 mil euros”, diz aos 72 anos. 

Passa “meio ano a viajar”. “Meio 

ano cá, outro meio lá.” 

Tinha 30 anos, “casado e um lho 

pequeno”, quando agarrou no 

atrelado-tenda e começou a “fazer 

uma série de países”. Os “30 dias 

esmiuçados de férias eram 

sagrados”. Começou nos campings 

e foi descobrindo o mundo. “Um 

belo dia”, estava em Bruges, 

conheceu uma professora 

universitária canadiana e mudou de 

vida. Durante sete anos ia um mês 

para o Canadá. Daí fez tudo até 

Nova Iorque “com uma tendinha”. 

“Fiz campismo entre monstros. Na 

América é tudo em grande, 

autocaravanas incluídas”, recorda 

António, fã de campings até ao dia 

em que começou a sentir-se 

claustrofóbico. “A liberdade sempre 

teve um valor incomensurável.” 

O ano 2006 marcou a sua 

primeira grande viagem (a 

Marrocos). Depois, reformado e 

com uma autocaravana, partiu 

África dentro, dois meses e meio 

“sem saber ler nem escrever”. 

Chegou ao Sara sozinho. Fez mil 

quilómetros em que “só via camelos 

NELSON GARRIDO



24 • Público • Sábado, 7 de Agosto de 2021

Local Ambientalistas pedem gestão do acesso à zona

Miradouro  
da Lagoa  
do Fogo tem 
novo projecto

Uma imersiva lagoa azul recortada no 

imenso serrado verde. A Lagoa do 

Fogo, no centro da ilha de São Miguel, 

é um dos postais emblemáticos dos 

Açores. É uma caldeira nascida no 

vulcão de Água de Pau, fruto de uma 

explosão ocorrida há cerca de 15.000 

anos, situada a 575 metros de altitude. 

É reserva natural desde 1974. É um 

dos pontos de paragem obrigatória 

para quem visita a maior ilha açoria-

na, que passou, desde 2015 — fruto da 

liberalização do espaço aéreo —, a 

receber turistas numa quantidade 

nunca antes vista. Consequência: a 

via de acesso à Lagoa do Fogo cou 

entupida de carros, uns mal estacio-

nados, outros a formar uma longa la 

de trânsito. Percebeu--se então que 

para controlar os uxos turísticos já 

não bastava um prosaico e belo mira-

douro no meio da estrada. Mas a pri-

meira versão de um novo equipamen-

to não foi bem recebida. 

“Decidiu-se criar uma nova solu-

ção, mais consensual e com menor 

impacto ambiental e paisagístico pos-

sível, indo ao encontro de algumas 

das pretensões que estavam vertidas 

nas participações e pareceres sobre 

o anterior projecto”, a rma ao PÚBLI-

CO o secretário regional do Ambiente 

e Alterações Climáticas, Alonso 

Miguel, comparando a iniciativa 

actual com o projecto lançado em 

Novembro de 2019 pelo anterior 

Governo regional socialista. No pro-

jecto anterior, estava prevista a cons-

trução de um novo miradouro, que 

se ergueria num túnel de acesso esca-

vado na cumeeira. A iniciativa mere-

ceu a contestação dos ambientalistas 

e foi até lançada uma petição para 

que se abandonasse a proposta, uma 

petição que acabou discutida no par-

lamento regional. 

Alonso Miguel diz que a nova solu-

ção teve em conta as críticas feitas ao 

anterior projecto. “Com esta nova 

solução, é eliminado o túnel a esca-

var no interior da caldeira da Lagoa 

do Fogo, é eliminado também o edi-

Nova versão “é mais consensual” do que 
a anterior, mas só resolve uma parte do 
problema, alertam os ecologistas

fício que seria escavado no interior 

da vertente e são eliminados os 

novos miradouros e plataformas na 

vertente da Lagoa”, distingue o 

secretário regional, reconhecendo, 

contudo, que a nova solução tam-

bém começou a ser desenhada pelo 

anterior executivo. 

Na requali cação agora prevista, 

o miradouro principal vai car no 

“mesmo local”, mas vai ser estendi-

do ao longo de “três plataformas 

desniveladas, de forma a minimizar 

as alterações na topogra a do terre-

no”, onde serão criados novos espa-

ços de contemplação. Vai ser tam-

bém criado um edi co de apoio, que 

será instalado numa réstia da antiga 

estrada regional que cou sem qual-

quer utilidade desde que foi cons-

truído um parque de estacionamen-

to em 2019. 

O edifício será coberto de vegeta-

ção para “ car oculto”, permitindo 

“corrigir uma cicatriz que existe na 

paisagem” relacionada com aquela 

berma de estrada. O acesso ao mira-

douro passará a ser feito através des-

se edifício, o que permitirá “imple-

mentar um sistema de controlo do 

acesso” e “disciplinar o uxo de turis-

tas”. “Além de não haver construções 

no interior da caldeira, também as 

mobilizações do solo e a operações 

de escavações serão mínimas e todas 

elas fora da zona da reserva natural”, 

assegura o secretário regional. 

“Vai ter impacto visual” 
Diogo Caetano, da associação Ami-

gos dos Açores, não tem dúvidas: a 

nova solução “tem menos impacto” 

ambiental do que a anterior. Contu-

do, o ecologista é reticente quanto à 

criação de um edifício, que, “mesmo 

estando enterrado”, é uma “infra- 

-estrutura intrusiva numa área onde 

não existem construções”. Por isso, 

a “questão fundamental” é saber que 

utilidade terá o edifício: “Podendo 

existir uma infra-estrutura, então 

que ela possa contribuir para uma 

disciplina, uma melhor gestão e uma 

maior vigilância”, a rma. 

Rui Pedro Paiva

A lagoa é o centro de uma reserva natural, onde é preciso conciliar turismo com conservação da natureza
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Uma reserva pressionada pelo turismo

Miradouros Área de intervenção proposta

Trilho
pedestre

Reserva Natural 
da Lagoa do Fogo

Diogo Caetano defende uma 

“mudança de paradigma” na visita-

ção à Lagoa do Fogo, porque, mes-

mo com a requali cação, vai conti-

nuar a existir o “problema da gran-

de a uência de viaturas”. Para a 

Associação Amigos dos Açores, o 

parque de estacionamento deve 

servir como “infra-estrutura de 

apoio à limitação de carga”, que está 

de nida em 250 pessoas por dia. 

“Se o parque está cheio, não sobe 

mais ninguém. É fácil percebermos 

que, quando chegamos a um restau-

rante que está cheio, não vamos 

pedir uma mesa”, a rma, lançando 

a ideia de ser necessária reserva 

para aceder ao espaço. 

Também é preciso “estabelecer 

regras” e ter um “caminho identi ca-

do e sinalizado” no trilho que desce 

até à lagoa, tal como uma “estratégia 

para a massa de água da lagoa, que foi 

piorando nos últimos anos”. “É dis-

tinto estarmos numa área protegida, 

como as Sete Cidades ou as Furnas ou 

estarmos na Lagoa do Fogo, que é 

uma reserva natural, onde não deve 

existir acção humana.” 

Para Paulo Bettencourt, da Asso-

ciação de Guias de Informação Turís-

tica (AGITA), o projecto não é o 

“ideal”, mas “é melhor” do que as 

“outras alternativas apresentadas”. 
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Local

O guia defende, por exemplo, que o 

edifício de apoio deveria ser uma 

“casa em pedra”, uma “solução mais 

sustentável”, apesar de reconhecer 

que a proposta em cima da mesa 

“colmata aquela cicatriz que já está 

aberta” na paisagem. 

Paulo Bettencourt, que lançou a 

petição contra a anterior solução 

para o miradouro da Lagoa do Fogo, 

alerta ainda que o projecto actual 

contempla “muros de betão” e que 

o edifício de apoio, que será coberto 

com colmo, vai ter clarabóias. “Tem 

ali um bocado de Photoshop, o pro-

jecto vai ter sempre impacto visual”, 

a rma, referindo-se às imagens apre-

sentadas pelo Governo regional. 

O presidente da AGITA considera 

ainda que disciplinar o acesso ao 

interior da caldeira só “resolve parte 

do problema”. É preciso pensar num 

“modelo de gestão” que regulamen-

te o acesso a toda a zona envolvente 

— seja com “carrinhas, shuttles ou 

como for” — e criar um acesso pedo-

nal entre os vários miradouros da 

serra da barrosa para que não exista 

uma concentração desmedida no 

miradouro principal sobre a Lagoa 

do Fogo. “É preciso toda uma estra-

tégia para aquele local”, conclui. O 

projecto está em consulta pública até 

ao dia 15 de Setembro. 

Nona edição do Festival 
Periferias leva 30 
produções recentes de 
Portugal e Espanha a várias 
localidades da raia

Cerca de 30 lmes ibéricos vão pas-

sar pelo 9.º Periferias — Festival 

Internacional de Cinema de Marvão 

e Valencia de Alcántara (Espanha), 

que arranca no próximo dia 13, divul-

gou hoje a organização. O festival, 

promovido pela Associação Cultural 

Periferias (Portugal) e Gato Pardo 

(Espanha), vai decorrer até ao dia 20 

deste mês, sendo desenvolvido no 

“habitual modelo de itinerância por 

aldeias e lugares emblemáticos” da 

zona raiana entre Marvão (Portale-

gre) e Valencia de Alcântara (Extre-

madura espanhola). 

O evento conta com o apoio de 

entidades dos dois países, como a 

Câmara de Marvão, Direcção Regio-

nal de Cultura do Alentejo, Ayunta-

miento de Valencia de Alcántara, 

Junta de Extremadura ou Diputa-

ción de Cáceres, entre outras. Os 

lmes programados vão ser exibi-

dos em “castelos, ruínas históricas 

de um passado romano, pontes 

medievais, antigas estações de com-

boio e remotos lugares de frontei-

ra”, explicou hoje o município alen-

tejano, em comunicado enviado à 

agência Lusa. 

A edição deste ano inclui “novos 

palcos”, tanto do lado espanhol, em 

Herrera e San Vicente de Alcântara, 

como do lado português, na localida-

de fronteiriça do Marco (Arronches). 

Estes locais que recebem a “visita” 

do festival, este ano, juntam--se 

assim, do lado português, a Marvão, 

Portagem, Beirã e a cidade romana 

de Ammaia, enquanto, do lado espa-

nhol, o evento regressa a Valencia de 

Alcántara, Fontañera, Zarza la Mayor 

e Malpartida de Cáceres. 

De acordo com os promotores, 

esta será a primeira edição em que 

as sessões presenciais serão “inte-

gralmente preenchidas” com obras 

de cineastas dos dois países vizinhos. 

Surdina, de Rodrigo Areias, Labirin-

to da Saudade e José e Pilar, de Miguel 

Gonçalves Mendes, Mar In nito, de 

Carlos Amaral, ou O Movimento das 

Coisas, de Manuela Serra, são algu-

mas das propostas de lmes portu-

gueses. Além disso, vão também ser 

exibidas obras como Amor Fati, de 

Cláudia Varejão, Alma de um Ciclista, 

de Nuno Tavares, e Bossa Negra do 

realizador luso-brasileiro Rafael 

Gomes da Silva (Rafaê). 

Alentejo e Extremadura  
mostram cinema em 
sítios improváveis 

Em representação da produção 

espanhola, destaque para a apresen-

tação de obras de Ainhoa Rodríguez, 

com o lme Destello Bravio, Nuria 

Giménez Lorang, com My Mexican 

Bretzel, ou Juan Antonio Moreno 

Amador, com Bienvenidos a España. 

Meseta, de Juan Palácios, Limbo, La 

Promesa Olvidada e Los Mensajes 

Ocultos de Ganga, de Antonio Rodri-

go, e Antonio Machado, Los Días Azu-

les, de Laura Hojman, são mais algu-

mas das “películas” do outro lado da 

fronteira. 

A par de sessões nocturnas ao ar 

livre, estão previstas algumas sessões 

em sala, a realizar no auditório dos 

Olhos d’Água, em Marvão, e online, 

através da plataforma Filmin, no 

âmbito de uma colaboração com os 

festivais da rede Ventana/Janela 

AAA, disse a organização. O festival 

tem ainda para oferecer actividades 

paralelas, que incluem passeios 

pedestres, exposições, palestras, 

música e encontros com realizado-

res. O encerramento vai ter lugar em 

Espanha, em Malpartida de Cáceres, 

no Museu Vostell, onde vai ser anun-

ciado o lme vencedor do prémio do 

público Tajo-Tejo Internacional.

Documento está em revisão

Novo Plano Estratégico 
do Turismo dos Açores 
vai privilegiar a natureza 

O novo Plano Estratégico e de 

Marketing do Turismo dos Açores 

vai estar concluído “em meados do 

próximo ano”, anunciou ontem o 

secretário regional dos Transportes, 

Turismo e Energia dos Açores, 

Mário Mota Borges. “Pensamos que 

em meados do próximo ano haverá 

um novo Plano Estratégico e de 

Marketing do Turismo dos Açores, 

que será, não uma ruptura, mas 

uma adaptação às circunstâncias”, 

declarou Mário Mota Borges, acres-

centando que se pretende “privile-

giar o turismo de natureza e susten-

tável” na região. 

O titular da pasta do Turismo fala-

va aos jornalistas depois da assina-

tura de um contrato-programa entre 

a Secretaria Regional dos Transpor-

tes, Turismo e Energia e a Associa-

ção de Turismo dos Açores (ATA), 

para o desenvolvimento da promo-

ção e animação turísticas em 2021. 

O governante disse que vai ser segui-

do o Plano Estratégico e de Marke-

ting do Turismo dos Açores “que 

ainda está em vigor, mas em revi-

são”, que permitirá que “se ajuste o 

que era a visão passada do turismo 

e promoção no exterior”. 

Mário Mota Borges considerou 

que o executivo regional está com 

“grandes expectativas relativamen-

te àquele que vai ser o ajustamento 

da promoção dos Açores ao novo 

contexto internacional”, bem como 

ao Programa do Governo, que é a 

“cartilha de acção para o próximo 

ano”. Ainda segundo o secretário 

Regional, os mercados tradicionais 

“não serão esquecidos” no contrato-

programa”, sendo “prioritários 

aqueles que foram no passado e, 

neste capítulo, “o americano natu-

ralmente fará parte”. O governante 

disse ainda que aguarda que “haja 

estabilização na relação entre a 

Europa e a América no que toca ao 

passaporte verde e a possibilidade 

de uxos” entre ambas as partes. 

Por outro lado, Mário Mota Borges 

referiu ainda que o contrato-progra-

ma agora celebrado é de 2,8 milhões 

de euros, pelo período de um ano, 

valor que considerou adequado, 

embora superior ao celebrado ante-

riormente, admitindo um novo 

reforço nanceiro “em função das 

circunstâncias”. O presidente da 

ATA, Carlos Morais, também em 

declarações aos jornalistas, conside-

rou que os mercados estratégicos a 

trabalhar serão aqueles que “têm ao 

longo dos últimos anos dado uma 

maior valia à economia dos Açores”, 

como o alemão, suíço, espanhol, 

para além do inglês, americano e 

canadiano. 

Carlos Morais salvaguardou que 

existe ainda o mercado nacional, 

que “está no fundo a colmatar mui-

to a grande di culdade de 2020”. 

Mas o presidente da ATA manifestou 

a esperança de que ainda em 2021 

haverá “números interessantes quer 

de dormidas, quer de hóspedes nos 

meses de Julho e Agosto”. Lusa

Açores querem voltar a atrair turistas dos mercados estratégicos

MANUEL ROBERTO

Segundo o 
presidente da 
Associação de 
Turismo dos 
Açores, o mercado 
nacional “está a 
colmatar muito a 
grande di culdade 
de 2020”

Esta será a 
primeira edição 
em que as sessões 
presenciais são 
preenchidas com 
obras de cineastas 
dos dois países 
vizinhos, como 
Surdina, de 
Rodrigo Areias 
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Mundo Relatos de execuções em massa em Kandahar

Missão da ONU pede ajuda urgente para 
travar avanço dos taliban no Afeganistão

A campanha dos taliban para reto-

marem o poder no Afeganistão regis-

tou ontem um avanço signi cativo, 

com a conquista, pelos fundamenta-

listas islâmicos, de uma importante 

capital de província no Sul do país 

— a primeira desde que os EUA anun-

ciaram a retirada das suas tropas, em 

2020. Em poucas semanas, a ofensi-

va dos taliban para enfraquecer o 

Governo afegão à boleia da retirada 

norte-americana (que cará concluí-

da até 31 de Agosto) saltou das zonas 

rurais e chegou com toda a força às 

portas de várias cidades. 

Depois de montarem cerco a algu-

mas das mais importantes capitais 

das 34 províncias afegãs (como Kan-

dahar, Lashkar Gah e Herat), os tali-

ban entraram ontem na cidade de 

Zaranj, a capital da província de 

Nimroz, e assumiram o controlo dos 

edifícios da polícia e do poder polí-

tico local. 

É a primeira vez que os taliban 

conquistam uma capital de província 

no Afeganistão desde que assinaram 

um acordo com o ex-Presidente dos 

EUA Donald Trump, em Fevereiro de 

2020, com vista ao m de duas déca-

das de presença militar norte-ame-

ricana. E é uma das poucas conquis-

tas relevantes dos fundamentalistas 

islâmicos desde 2001 — em 2015 e 

2016, os taliban capturaram Kunduz, 

no Norte do país, mas as forças do 

Governo recuperaram o controlo ao 

m de poucos dias. 

A ofensiva dos taliban tem como 

principal alvo, numa primeira fase, 

a província de Kandahar, onde há 

relatos de execuções em massa des-

de Junho.  

Segundo o jornal britânico The 

Times, as maiores atrocidades foram 

cometidas em Spin Boldak, uma 

cidade na fronteira com o Paquistão 

que os taliban conquistaram em 

Julho. 

“Eles mataram entre 800 e 900 

pessoas no último mês e meio”, dis-

se um antigo chefe da polícia de Kan-

dahar, Tadin Khan, ao site do canal 

de notícias afegão Tolo News. Num 

comunicado, os taliban negaram a 

denúncia de Khan. 

Situada no Sudeste do Afeganis-

tão, Kandahar foi o berço dos taliban 

em meados da década de 1990 e seria 

a capital do regime fundamentalista 

islâmico até ao início da invasão lide-

rada pelos EUA, em nais de 2001. 

Enviada das Nações Unidas compara a situação no terreno aos ataques indiscriminados contra civis  
na Síria e em Sarajevo. Fundamentalistas islâmicos conquistaram a primeira capital de província

Soldados afegãos patrulham a 
cidade de Herat depois de 
combates intensos com os 
taliban, no dia em que enviada  
da ONU pediu ajuda urgente ao 
Conselho de Segurança

JALIL REZAYEE/EPA
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“Isto é apenas o início, preparem-

se para ver outras províncias a caí-

rem nas nossas mãos muito em bre-

ve”, disse um comandante dos tali-

ban citado pela Reuters. Em 

fotogra as partilhadas nas redes 

sociais, vêem-se combatentes taliban 

no interior do aeroporto de Zaranj e 

à entrada da cidade. 

Segundo a vice-governadora da 

província de Nimroz, Roh Gul Khair-

zad, Zaranj “caiu sem oferecer resis-

tência” por falta de reforços do 

Governo afegão. 

“A cidade esteve cercada durante 

algum tempo, mas ninguém do 

Governo central nos ouviu”, disse a 

responsável, citada pelo site do canal 

BBC. 

Luta pela sobrevivência 
Numa comunicação aos membros do 

Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, a líder da missão da ONU no 

Afeganistão, a canadiana Deborah 

Lyons, comparou ontem a situação 

no terreno aos momentos que ante-

cederam as fases mais brutais da 

guerra civil na Síria. E questionou a 

honestidade do compromisso dos 

líderes taliban de procura de uma 

solução pací ca e negociada com o 

Governo afegão. 

“Uma parte genuinamente interes-

sada em negociar um acordo não 

poria em risco as vidas de tantos 

civis, porque perceberia que o pro-

cesso de reconciliação é ainda mais 

difícil quanto maior for o derrama-

mento de sangue”, disse Deborah 

Lyons. 

“Nesta fase, estamos a falar de 

uma guerra diferente, que faz lem-

brar a Síria, recentemente, ou Sara-

jevo, num passado não muito distan-

te”, disse a responsável, numa comu-

nicação marcada por vários apelos a 

uma intervenção urgente das Nações 

Unidas em face dos relatos de ata-

ques indiscriminados contra a popu-

lação civil. 

“Já não estamos a falar da preser-

vação dos progressos e dos direitos 

que conquistámos, mas sim de mera 

sobrevivência”, alertou a responsá-

vel, citando relatos de testemunhas 

de execuções em zonas controladas 

pelos taliban, bombardeamentos e 

tiroteios em áreas civis e a certeza de 

que um novo regime taliban irá anu-

lar todos os avanços que foram feitos 

nas últimas décadas nos direitos 

humanos e nos direitos das mulhe-

res. 

“Os afegãos estão apreensivos, à 

espera da chegada de uma nuvem 

negra que vai escurecer o futuro bri-

lhante que um dia imaginaram que 

iram ter”, disse a líder da missão da 

ONU no Afeganistão. 

Deborah Lyons recordou que a 

próxima reunião ordinária do Con-

selho de Segurança da ONU sobre a 

situação no Afeganistão está marca-

da para 10 de Setembro, e pediu aos 

Estados-membros que aprovem uma 

declaração urgente contra a ofensiva 

dos taliban. 

Em particular, a responsável pediu 

“uma declaração clara” com vista ao 

m dos ataques contra civis; a exi-

gência de um cessar-fogo imediato e 

o regresso às negociações, com a 

promessa de que nenhum governo 

imposto pela força terá reconheci-

mento internacional; a ameaça de 

revogar a autorização para viagens 

de líderes taliban ao estrangeiro; o 

acesso da ONU e de organizações 

humanitárias às zonas de guerra; e 

um reforço da contribuição nancei-

ra dos Estados-membros para a esta-

bilização do país. 

O dia cou também marcado pelo 

assassínio do responsável máximo 

do gabinete de comunicação do 

Governo afegão, Dawa Khan Mena-

pal, numa acção cuja autoria foi rei-

vindicada pelos taliban.

Alexandre Martins

Com a notícia da queda de Zaranj, 

os taliban não registam apenas uma 

vitória simbólica na ofensiva contra 

o Governo afegão, por ser a primeira 

capital de província a cair nas mãos 

dos fundamentalistas islâmicos nos 

últimos anos. 

Encostada à fronteira com o Irão, 

no Sudoeste do Afeganistão, Zaranj 

é uma importante porta de entrada 

de fundos para os cofres do Estado 

afegão e está ligada por auto-estrada 

a Lashkar Gah — a capital da provín-

cia de Helmand, mais para o interior 

do país, e que por sua vez tem uma 

via aberta em direcção a Kandahar. 

“Os afegãos estão 
apreensivos, à 
espera da chegada 
de uma nuvem 
negra”, disse a 
enviada da ONU
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TERÇA-FEIRA, 10 DE AGOSTO,
22H (18H EM BRASÍLIA)

Isabel Coutinho e Úrsula Passos 
conduzem um encontro entre 
Laurentino Gomes e os seus leitores.
Em destaque, a obra Escravidão

Participe por Zoom 
na reunião com 
a ID 912 9667 0245. 
A senha de acesso 
é 547272. 

O clube de leitura dos jornais
PÚBLICO e Folha de S. Paulo.
Todas as segundas terças-feiras
de cada mês

Mundo

Adalberto da Costa Júnior, 
Abel Chivukuvuku e 
Filomeno Vieira Lopes 
juntam-se para desafiar  
a hegemonia do MPLA

António Rodrigues

O principal partido da oposição em 

Angola, a UNITA, juntou-se com o não 

legalizado PRA-JA Servir Angola e com 

o Bloco Democrático (BD) para for-

mar uma aliança que pretende dispu-

tar as eleições gerais de 2022 e formar 

uma verdadeira alternativa ao MPLA, 

que domina a política angolana desde 

a independência em 1975. 

Adalberto Costa Júnior, Abel Chi-

vukukuvu e Filomeno Vieira Lopes, 

que lidera um partido de pouca 

expressão eleitoral como é o BD, mas 

que tem muitos quadros, com forma-

ção e capacidade técnica, criaram 

uma frente com “sensibilidade e com-

prometimento” para “fazer diferen-

te” e ser uma alternativa credível a 

um partido que “demonstra estar 

cansado” de governar e que “já não 

tem inspiração”, nas palavras do líder 

da UNITA, numa conferência de 

imprensa tripartida na quinta-feira, 

citada pela Lusa. 

Neste momento, a aliança autode-

nomina-se Ampla Frente Patriótica 

Unida, mas ainda não está de nida 

realmente como se irá apresentar às 

eleições. Tendo em conta o chumbo 

do Tribunal Constitucional ao PRA-JÁ, 

que Chivukuvuku pretendia formar 

depois de ter saído da CASA-CE, a 

coligação que se transformou na ter-

ceira força política de Angola, os 

cenários ainda estão a ser estudados 

para evitar dissabores políticos. 

Na conferência de imprensa, Adal-

berto Costa Júnior assumiu o “com-

promisso” de ter o formato de nitivo 

“até nal deste mês”. O mais óbvio, 

que seria assumir a coligação e regis-

tá-la, levanta receios de que seja 

chumbada pelo Tribunal Constitu-

cional, que a oposição considera 

instrumentalizado pelo partido no 

poder. Outra hipótese, que seria a de 

acrescentar o nome dos outros par-

tidos ao da UNITA, também corre o 

mesmo risco no Tribunal Constitu-

cional. 

No m, os três líderes poderão ter 

de optar por concorrer com o cha-

péu-de-chuva da UNITA, com Chi-

vukuvuku e Filomeno Vieira Lopes 

integrados como independentes nas 

listas. 

Seja qual for a opção, Adalberto 

Costa Júnior deverá ser o cabeça-de-

-lista e candidato a suceder a João 

Oposição angolana junta-se 
numa “frente patriótica”  
com vista às eleições de 2022

Lourenço na presidência em 2022. 

Desde que a Constituição angolana foi 

alterada em 2010, deixou de haver 

eleições presidenciais em Angola e o 

chefe de Estado e de Governo passou 

a ser o cabeça-de-lista do partido mais 

votado. 

“Existe uma percepção errónea no 

nosso país, construída ao longo de 

anos, de que o mano Abel só aceita 

ser o número um onde está”, disse 

Abel Chivukuvuku, assumindo a sua 

posição subalterna nesta aliança. “Eu 

tive um mestre na vida que me ensi-

nou que na vida o mais importante 

não são os títulos, porque os títulos 

hoje existem e amanhã não existem”, 

acrescentou, referindo-se a Jonas 

Savimbi, o fundador da UNITA de 

quem foi conselheiro político. 

“A breve trecho, o país saberá 

aquilo que, entre nós os três, concor-

darmos e aquilo que será a liderança 

da frente patriótica unida”, acres-

centou o antigo deputado da UNITA, 

que chegou a ser candidato à lideran-

ça e, depois de derrotado, por Isaías 

Samakuva, acabaria por deixar o 

partido do Galo Negro para formar 

a CASA-CE. 

Filomeno Vieira Lopes, por seu 

lado, diz que esta é uma solução para 

superar um beco sem saída, porque 

“não é só o regime que está esgotado, 

a oposição também está esgotada”. E 

se a oposição quer que algumas das 

suas ideias políticas vinguem, tem 

mesmo de assumir o poder. 

“Nós andamos há décadas a propor 

coisas novas, a fazer apelos. No Par-

lamento, todos os anos, a oposição 

sugere, vamos chegar aos 20% para a 

educação, aos 15% para a saúde, aos 

10% para a agricultura, pelo menos 

1% para a investigação cientí ca — 

nada disso acontece”, acrescentou o 

líder do BD. “A oposição está esgota-

da, tem um muro à frente, tem uma 

barreira, não pode desenvolver o seu 

programa.” 

Face ao esgotamento generalizado, 

que inclui “os grandes fóruns da 

sociedade civil”, as igrejas, e todos 

aqueles que propõem recomenda-

ções ao Governo recebidas com ouvi-

dos moucos, é preciso um programa 

de emergência nacional e uma frente 

ampla e patriótica “para tirar o país 

da crise em que se encontra”. 

Como a rmam os três líderes na 

declaração política que foi lida por 

Adalberto Costa Júnior, “a fome, a 

saúde, a educação, o desemprego, a 

habitação e a criminalidade torna-

ram-se problemas de segurança 

nacional e precisam de ser tratados 

como tal”. 

E para lidar com esse enorme desa-

o, é preciso “estruturar esta nova 

liderança para darmos ao país um 

novo começo, um novo rumo” que 

traga “uma nova forma de fazer polí-

tica, e garantir que a lei proteja de 

facto o interesse de todos, ricos, 

pobres, angolanos e estrangeiros e 

para que ninguém seja excluído nem 

molestado”.

A aliança autodenomina-se Ampla Frente Patriótica Unida

AMPE ROGÉRIO/LUSA

Não é só o regime 
que está esgotado, 
a oposição 
também está 
esgotada 
Filomeno Vieira Lopes 
Líder do Bloco Democrático
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Mundo

A Human Rights Watch (HRW) ape-

lou ontem ao Governo moçambicano 

para que levante as restrições impos-

tas à deslocação de milhares de pes-

soas em fuga da guerra e a “ajudar 

imediatamente” os civis “presos por 

combates na província de Cabo Del-

gado”. 

“O Governo moçambicano deve 

ajudar imediatamente os civis a des-

locarem-se para áreas mais seguras. 

Estes civis estão presos pelos com-

bates na província de Cabo Delgado”, 

alertou a HRW num comunicado 

divulgado em Joanesburgo, na África 

do Sul. 

A organização de defesa dos direi-

tos humanos sublinhou que “mais de 

88.000 pessoas foram deslocadas do 

distrito de Palma, após o ataque da 

Ansar al-Sunna, um grupo armado 

ligado ao Estado Islâmico, em 24 de 

Março de 2021”, e que “as forças de 

segurança governamentais impuse-

ram restrições que impediram a saí-

da de dezenas de milhares de pes-

soas, colocando-as em risco devido 

aos combates e à escassez de ajuda 

humanitária”. 

Muitos civis têm procurado refúgio 

na aldeia de Quitunda, a cerca de 

cinco quilómetros da cidade de Pal-

ma, onde lhes falta água, alimentos 

e outros serviços básicos, segundo a 

HRW. “As pessoas que conseguiram 

escapar de Quitunda disseram que 

os soldados do Governo proibiram 

as pessoas de deixar a aldeia, e agre-

diram sicamente aqueles que foram 

apanhados a tentar fugir”, denun-

ciou a organização. 

“As forças governamentais têm a 

obrigação legal internacional de aju-

dar as pessoas ameaçadas pelos 

combates e pela escassez de alimen-

tos a se deslocarem para áreas mais 

seguras”, sublinhou Mausi Segun, 

directora da HRW para África, citada 

no comunicado. 

A insegurança persistente e as 

restrições governamentais conti-

nuaram a di cultar o acesso dos 

grupos humanitários que operam 

na província de Cabo Delgado, sub-

linhou a ONG, enumerando alguns 

incidentes, como o de “um alto fun-

cionário da organização Médicos 

Sem Fronteiras (MSF), que visitou a 

região e relatou que os obstáculos 

burocráticos impediram a entrega 

da ajuda”.

A congressista norte-americana Mar-

jorie Taylor Greene, uma republicana 

conhecida por promover teorias da 

conspiração, sugeriu que os habitan-

tes dos estados do Sul, como o Alaba-

ma, recebam com armas quem lhes 

bater à porta com perguntas sobre a 

vacinação contra a covid-19.  

A declaração de Greene foi feita 

numa sessão de angariação de fundos 

no estado do Alabama, onde a taxa 

de vacinação é a mais baixa a nível 

nacional, a par do vizinho Mississípi. 

Segundo o Departamento de Saúde 

do Alabama, 99% das 2379 pessoas 

que morreram de covid-19 no estado, 

entre 19 de Janeiro e 30 de Junho, não 

estavam vacinadas. 

Num vídeo do discurso, Greene 

recebe aplausos quando salienta que 

os habitantes dos estados do Sul estão 

entre os maiores defensores do direi-

to à posse de armas. “O Joe Biden 

quer vir falar convosco”, diz a con-

gressista republicana, referindo-se a 

uma campanha de informação sobre 

a covid-19, feita porta a porta, que a 

Administração Biden lançou para 

tentar aumentar a taxa de vacinação 

em alguns estados. 

“Vai enviar um dos amigos dele da 

polícia do Estado para vos perguntar 

o nome, morada, nomes dos vossos 

familiares, os vossos números de tele-

fone, e se calhar os números da Segu-

rança Social e se tomaram ou não a 

vacina”, diz Greene. 

“O que eles não sabem é que nós, 

no Sul, adoramos a Segunda Emenda 

da Constituição [sobre o direito à pos-

se de armas] e não gostamos muito 

de ter estranhos a bater-nos à porta. 

Podem não gostar da recepção”, dis-

se a congressista da Georgia. 

A campanha de informação e sen-

sibilização sobre a covid-19 decorre 

nos estados onde as taxas de vacina-

ção são mais baixas, e são organiza-

das por voluntários das próprias 

comunidades. 

Alguns republicanos, como Greene 

ou Jim Jordan — ambos fortes apoian-

tes de Donald Trump —, dizem aos 

seus eleitores que a campanha tem 

objectivos sinistros. “A Administração 

Biden quer bater-vos à porta para 

saber se estão vacinados”, disse Jor-

dan no Twitter. “O que se segue? Vão 

querer saber se vocês têm armas?”

HRW pede fim 
das restrições 
em Cabo 
Delgado

Congressista 
sugere receber 
inquéritos  
com armas 

ONG diz que Governo 
moçambicano coloca a 
população em risco devido 
aos combates e à escassez 
de ajuda humanitária

Marjorie Taylor Greene diz 
que a Casa Branca está a 
enviar “a polícia do Estado” 
para fazer perguntas  
sobre a vacinação

Alexandre Martins

Queda de um poste de 
electricidade faz primeira 
vítima grega. Executivo 
turco gastou menos de 2% 
do orçamento de prevenção

Um homem morreu ontem na Gré-

cia, atingido por um poste de electri-

cidade, por causa dos incêndios nos 

arredores de Atenas, anunciou o 

Hospital KAT em comunicado. O 

homem, de 38 anos, não resistiu a 

uma grave lesão na cabeça. 

Os bombeiros trabalham sem des-

canso para combater dezenas de 

incêndios perto da capital grega, ali-

mentados por condições ideais, com 

altas temperaturas e vento forte. 

Milhares de pessoas viram-se obriga-

das a abandonar as suas casas. Mas 

até à morte de ontem, ainda não tinha 

havido vítimas mortais dos fogos que 

há vários dias lavram junto a Atenas, 

havendo a registar ferimentos em 

nove pessoas que receberam trata-

mento no hospital. 

Ontem, havia 56 frentes activas na 

Grécia, do Peloponeso à ilha de 

Eubeia, perto de Atenas, onde cen-

tenas de pessoas tiveram de ser reti-

radas de barco enquanto o fogo con-

sumia a oresta costeira. 

“Provavelmente vamos ter de pas-

sar a noite no carro, se não conse-

guirmos encontrar um amigo que 

nos dê guarida”, contava à Reuters 

Yorgos, de 26 anos, que teve de dei-

xar a sua casa no subúrbio de 

Polydendri. 

Fogo mata um homem na Grécia e 
desata críticas ao Governo na Turquia

Autoridades mandaram ontem evacuar mais zonas nos arredores de Atenas por causa das chamas

ALEXANDER BELTES/EPA

“Continuamos os nossos esforços, 

hora a hora, para conseguir controlar 

muitos fogos”, a rmou o vice-minis-

tro da Protecção Civil, Nikos Harda-

lias. As autoridades evacuaram mais 

subúrbios do Norte de Atenas, onde 

o fogo no sopé do monte Parnitha se 

reacendeu na noite de quinta-feira. 

“As condições são extremamente 

perigosas”, reconheceu Hardalias, 

falando sobre o incêndio que come-

çou na terça-feira junto à principal 

estrada que liga a capital ao Norte da 

Grécia e está a ser combatido por 

centenas de bombeiros com ajuda 

de aviões que procuram evitar que 

cheguem à cidade de Maratona. 

Críticas na Turquia 
O Presidente turco, Recep Tayyip 

Erdogan, anunciou ontem que os 

bombeiros conseguiram controlar 

196 incêndios orestais que de agra-

ram em 44 províncias do Sul e Sudoes-

te da Turquia nos últimos dias e cau-

saram a morte de pelo menos oito 

pessoas. Mas há ainda oito incêndios 

fora de controlo em Adana, Antalya, 

Aydin, Denizli, Isparta e Mugla.  

O Governo, que espera ver o resto 

dos fogos controlados durante o m-

de-semana, está a ser alvo de fortes 

críticas, acusado de se ter preparado 

mal para a época de incêndios, prin-

cipalmente depois de números o

ciais mostrarem que gastou apenas 

uma fracção dos já modestos fundos 

destinados no Orçamento do Estado 

para prevenir os incêndios orestais. 

A Direcção-Geral de Florestas (OGM) 

turca gastou menos de 2% dos 200 

milhões de liras (24 milhões de euros) 

que tinha para combater os fogos. 

A Turquia enfrenta uma onda de 

incêndios sem precedentes, com 

nove vezes mais área ardida entre 1 

de Janeiro e 6 de Agosto que a média 

anual para o mesmo período entre 

2008 e 2020. De acordo com o Siste-

ma de Informação Europeu sobre 

Fogos Florestais, já arderam 166.284 

hectares, quando a média anual é 

17.841 hectares. E a culpa, diz a oposi-

ção, é da resposta lenta e inadequada 

das autoridades, principalmente da 

falta de meios aéreos para combate a 

incêndios, o que obrigou o Governo 

a ter de recorrer ao exterior. 

“O orçamento da OGM estava pla-

neado como se não fosse haver incên-

dios”, a rmou o vice-presidente do 

Partido Popular Republicano, Murat 

Emir, que na terça-feira enviou ques-

tões ao ministro da Agricultura e Flo-

restas, Bekir Pakdemirli. “Estes 

números mostram que não houve 

intervenção efectiva contra o fogo”, 

que acabou por apanhar o ministro 

“desprevenido”, disse Emir.

Incêndios nos 
arredores de 
Atenas seguiam 
activos ontem.  
Na Turquia, 196 
foram controlados, 
mas há ainda oito 
fogos activos
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Economia Recuperação não evolui da mesma 

Pandemia deixa mais 
um problema:  
uma retoma em “K”

A retoma rápida em “V” já está, há 

muito, descartada, a ameaça de uma 

estagnação prolongada, com uma 

evolução da economia em “L”, tam-

bém parece estar a ser evitada, e 

aquilo que parece mesmo mais claro, 

para além dos altos e baixos de uma 

recuperação em “W” ao ritmo do 

número de casos de covid, é que a 

saída da economia portuguesa da 

crise criada pela pandemia vai ser, 

mais do que as recessões do passado, 

muito diferente de sector para sector, 

de empresa para empresa e de pes-

soa para pessoa. 

Será aquilo a que se pode chamar 

uma retoma em “K”, em que, dentro 

da mesma economia, existem áreas 

que regressam rapidamente aos 

níveis anteriores à crise e áreas que 

continuam, por um período prolon-

gado, a apresentar resultados nega-

tivos. 

Este conceito foi utilizado esta 

semana pelo ministro da Economia 

para descrever a situação a que 

Regresso aos níveis pré-crise faz-se a ritmos muito diferentes 
consoante o sector, o que constitui mais um desa o difícil para 
a adopção das políticas públicas de apoio à economia

actualmente se assiste em Portugal. 

Pedro Siza Vieira a rmou que se está 

a veri car uma “recuperação da eco-

nomia em ‘K’”, explicando que 

“alguns sectores atravessaram muito 

bem a pandemia, como a construção 

civil e a indústria transformadora, e 

este ano já estão a ter níveis de acti-

vidade muito próximos dos que 

tinham antes” da covid-19 e que, ao 

mesmo tempo, há uma outra verten-

te mais problemática da recupera-

ção, ligada aos segmentos da econo-

mia “onde o impacto foi mais violen-

to”, e onde está, por exemplo, 

incluído o turismo. 

Retoma a ritmos diferentes  
Os dados económicos disponíveis 

actualmente revelam, efectivamen-

te, a existência de uma grande varie-

dade de ritmos de retoma nos diver-

sos sectores da economia portugue-

sa. Olhando para os actuais volumes 

de negócios e índices de produção 

registados actualmente nos diferen-

tes sectores e comparando-os com 

os mesmos dados veri cados no 

Sérgio Aníbal

Ritmo da retoma por sectores
Volume de negócios, Junho 2021, variação em % face ao mês homólogo de 2019*

Empregos não qualificados penalizados
Variação em % do número de empregos

Quem ganha e quem perde desde o início da crise

Agências de viagem e operadores turísticos

Alojamento

Transportes aéreos

Cinema e produção de programas de televisão

Restauração

Outras actividades de consultoria

Publicidade e estudos de mercado

Actividades postais e de courier

Rádio e televisão

Telecomunicações

Investigação científica e desenvolvimento

Plantação e manutenção de jardins

Consultoria e programação informática

Actividades imobiliárias

* Mês de Maio para os sectores em que o valor de Junho ainda não está disponível

SERVIÇOS Top mais

Top menos

Trabalhadores não qualificados

Trab. dos serv. pessoais e de segurança e vendas

Operadores de instalações e máquinas

Trabalhadores qualificados da indústria e construção

Trabalhadores da agricultura, pesca e floresta

Pessoal administrativo

Técnicos e profissões de nível intermédio

Especialistas das actividades intelectuais e científicas

Fonte: INE

-11.3%

23,7

16,3

10,3

7,8

6,9

4,6

3,9

-21,7

-23,7

-44,2

-49,6

-64,7

-86,0

-90,5

15,4

4,5

4,2

-0,9

-4,5

-7,7
-16,4

-19,6

A construção civil é um  
dos sectores salientados,  
com níveis de actividade  
“muito próximos” dos 
anteriores à covid-19

MANUEL ROBERTO

mesmo mês de há dois anos (para 

evitar a existência de um efeito-base 

acentuado em 2020), consegue-se 

perceber quais os sectores que já 

estão a operar a níveis próximos ou 

superiores ao período pré-crise e 

quais os que estão ainda bastante 

abaixo. 

Os números mais recentes publi-

cados pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), referentes maiori-

tariamente ao passado mês de Junho, 

mostram que enquanto no sector da 

construção o nível de produção 

actual está 10% acima de há dois 

anos, não tendo registado quedas 

mesmo no auge da crise, o volume 

de negócios na indústria ainda está 

5,9% abaixo do nível de 2019 e os 

serviços estão ainda pior, com menos 

11,3% de volume de negócios. 

São diferenças que estão relacio-

nadas com as características de uma 

crise que foi provocada pela pande-

mia e pelas di culdades que esta 

trouxe para a interacção directa 

entre as pessoas. Em Portugal, o sec-

tor da construção nunca foi alvo de 

medidas de con namento apertadas 

e o mercado de venda de casas e o 

investimento público em infra-estru-

turas não foi severamente afectado 

pelos constrangimentos criados pelo 

vírus. Por isso, o sector continuou a 

funcionar, mesmo em 2020, como 

se não se estivesse a passar pelo ano 

de variação mais negativa do PIB em 

mais de um século. 

Na indústria, para além das que-

bras de produção iniciais criadas 

pelas primeiras medidas de con na-

mento, a procura de bens diminuiu 

em muitas áreas, algo que se fez sen-

tir de forma ainda mais clara nos 

serviços, por ser uma área que, em 

média, exige maior interacção pes-

soal.  

No entanto, dentro da indústria e 

dos serviços também há diferenças 

muito marcadas de sector para sec-

tor. Na indústria, aqueles que neste 

momento estão mais longe de con-

cretizar uma retoma, de acordo com 

os dados do volume de negócios 

publicado pelo INE, são o do fabrico 

de automóveis e do vestuário, com 

[Há] uma 
recuperação da 
economia em ‘K’. 
Alguns sectores 
atravessaram 
muito bem  
a pandemia (…)  
[há outros]  
onde o impacto  
foi mais violento 
Pedro Siza Vieira  
Ministro da Economia 
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Jovens perdem mais empregos
Variação da taxa de emprego em
pontos percentuais, 1.º t.  2021
face ao 4.º t. de 2019

Precários mais afectados
Variação do número de empregos
no 1.º t. de 2021 face ao 4.º t. de 2019

Fabricação de veículos automóveis, reboques, 
semi-reboques e componentes para veículos automóveis

Indústria do vestuário

Fabricação de art. de borracha e de matérias plásticas

Reparação, manut. e inst. de máquinas e equipamentos

Fabricação de prod. químicos, excepto prod. farmacêuticos

Indústria das bebidas

Fabricação de máquinas e equipamentos

Fabricação de mobiliário e de colchões

Indústrias alimentares

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos

Indústrias metalúrgicas de base

Indústrias da madeira e da cortiça

Fabricação de equipamento eléctrico

Fabricação de produtos farmacêuticos

INDÚSTRIA Top mais

Top menos
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sem termo
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PÚBLICO

CONSTRUÇÃO

-5,9%

10%

23,4

11,9

11,7

6,2

3,7

0,8

0,1

-8,7

-9,7

-12,4

-14,0

-15,1

-38,2

-40,8

2,2

-18,3%

Índíce de Produção
Maio 2021, variação
face ao mês homólogo
de 2019

Economia

As diferenças são ainda mais mar-

cadas nos serviços. Também de forma 

já esperada, os grandes perdedores 

estão nos serviços afectados pela 

redução, ainda notória, da facilidade 

circulação das pessoas. Agências de 

Medida de apoio  
às empresas tinha sido 
anunciada em Abril  
e era esperada desde  
a Primavera de 2020

Victor Ferreira

O despacho que cria uma linha de 

seguros de crédito com garantia 

pública para apoiar o mercado 

doméstico saiu ontem. O Estado dis-

põe de 500 milhões de euros para dar 

cobertura a trocas nacionais de curto 

prazo, cabendo às seguradoras 

(COSEC, Crédito y Caución, Coface e 

CESCE) avaliar os pedidos das empre-

sas. A medida foi anunciada em nais 

de Abril, entra em vigor a 7 de Agosto, 

três meses e meio depois.  

Em resposta ao PÚBLICO, enviada 

ontem, dia de publicação do diploma, 

o Ministério das Finanças desvalori-

zou o atraso na publicação da regula-

mentação: “Apesar de o despacho ter 

sido publicado hoje [ontem], este 

produto, com garantia do Estado, 

encontra-se a ser comercializado des-

de Abril pela maioria das segurado-

ras, com uma adesão muito grande 

por parte das empresas. Até ao nal 

de Junho, o apoio concedido pelo 

Estado relativo a este instrumento é 

já superior a 41 milhões de euros”. 

Tal como as empresas exportado-

ras, que têm desde Junho de 2020 

seguros de crédito com garantia esta-

tal nas vendas para países-membros 

da OCDE, as empresas focadas no 

mercado nacional também estavam 

a pedir apoio, porque as seguradoras 

cortaram apólices ou subiram os 

prémios de seguro quando a pande-

mia estalou e elevou o risco de inci-

dentes em diversas actividades eco-

nómicas. 

Para ajudar as exportadoras, os 

governos europeus pediram a Bruxe-

las que autorizasse a concessão de 

garantias. Portugal avançou com dois 

ou três meses de atraso face à concor-

rência europeia, mas a solução surgiu 

ao m de três meses de pandemia, 

antes do Verão do ano passado. Foi 

um alívio para muitas das empresas, 

que nem no primeiro con namento 

total deixaram de operar, mas que 

estavam a enfrentar sozinhas ou com 

coberturas mínimas as vendas para 

os clientes estrangeiros. 

Na altura, o ainda secretário de 

Estado, Ricardo Mourinho Félix, 

garantiu que a solução para o merca-

do nacional estava a ser trabalhada. 

Mas somente em Abril de 2021, dez 

meses depois, e já com João Leão a 

ministro das Finanças, voltou a haver 

Seguros de crédito para 
o mercado doméstico
chegam com atraso

notícias. Três semanas depois de a 

Comissão Europeia ter concluído, a 

31 de Março, que a concessão de 

garantias públicas sobre seguros de 

crédito servia para “remediar os 

danos causados pela crise da doença 

covid-19” e era compatível com as 

regras de auxílios de Estado previstas 

no Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, o Governo portu-

guês divulgou que já havia despacho 

dos ministros das Finanças e da Eco-

nomia para a criação de uma opera-

ção denominada Facilidade para o 

Mercado Doméstico Seguro 2021. 

Porém, só três meses e meio depois, 

a 6 de Agosto, é que este despacho é 

nalmente publicado em Diário da 

República.  

O despacho assinado por João Leão 

e Pedro Siza Vieira autoriza “a emis-

são das garantias do Estado para o 

conjunto das operações contratadas 

pelas seguradoras ao abrigo desta 

facilidade, até ao limite máximo 

garantido de 500 milhões de 

euros”.  

A garantia do Estado é constituída 

por duas fracções, cada uma de 250 

milhões de euros. A primeira é con-

cedida no momento da entrada em 

vigor da medida e a segunda, em tran-

ches suplementares de 25 milhões de 

euros cada uma, a pedido de cada 

uma das seguradoras, sujeita à res-

pectiva concessão de cobertura de 

crédito, explica a cha técnica publi-

cada em anexo ao referido despacho. 

“Cada seguradora receberá uma par-

cela inicial do montante global da 

garantia do Estado, na proporção da 

respectiva quota de mercado (de 

acordo com estimativa de prémios 

obtidos em 31/12/2019): Cosec (52,6 

%); Crédito y Caución (25,9 %); Coface 

(12 %); CESCE (9,5 %)”. 

Medida vem atenuar impacto 
nas trocas comerciais internas 

quebras que os situam ainda cerca 

de 40% abaixo do nível de 2019. As 

indústrias de produtos químicos 

(excluindo farmacêuticos), de bebi-

das, de borracha e de reparação e 

manutenção de máquinas também 

apresentam indicadores que as colo-

cam em situação de crise. 

Há, contudo, sectores com volumes 

de negócios consideravelmente mais 

altos do que aqueles que se regista-

vam antes da pandemia, sendo que 

alguns deles dão mesmo mostra de 

terem visto a sua actividade acelerar 

durante a crise. O caso mais evidente 

é, sem surpresa, o do fabrico de pro-

dutos farmacêuticos, que apresentou 

em Junho deste ano um volume de 

negócios que é 23,4% mais alto do que 

o registado em igual mês de 2019. 

As indústrias de madeira, cortiça e 

de equipamentos eléctricos também 

registam taxas de crescimento posi-

tivas relevantes, enquanto sectores 

como o das indústrias alimentares ou 

metalúrgicas se encontram, aproxi-

madamente, ao mesmo nível regista-

do em 2019. 

23,4% 
Fabrico de produtos 
farmacêuticos apresentou em 
Junho um volume de negócios 
23,4% mais alto do que em igual 
mês de 2019

viagens e operadores turísticos, alo-

jamentos e transportes aéreos são os 

serviços cujo volume de negócios é 

ainda 50% mais baixo do que há dois 

anos. Também muito distante de uma 

retoma está o sector da restauração, 

com uma perda de 44,2%. Pelo peso 

que tem em Portugal, o facto de toda 

esta área da economia estar clara-

mente na perna de baixo do “K” é 

especialmente preocupante. 

Pela positiva, destacam-se nos ser-

viços as actividades imobiliárias, com 

um crescimento de 23,7% face a 2019, 

a consultoria e programação informá-

tica, a plantação e manutenção de 

jardins, a investigação cientí ca, as 

telecomunicações e as actividades 

postais. 

Cenários tão diversos dentro da 

mesma economia constituem uma 

característica que torna a actual crise 

diferente das anteriores e que faz com 

que o desa o de de nir as políticas 

económicas correctas seja desta vez 

ainda mais complexo do que o habi-

tual. Enquanto, em anteriores crises, 

as medidas de apoio poderiam ser 

adoptadas de forma homogénea para 

a generalidade dos sectores, já que 

todos estavam aproximadamente a 

atravessar o mesmo tipo de di culda-

des, agora actuar dessa forma poderia 

signi car que se estava a apoiar mui-

to sectores que não precisam e pouco 

sectores que continuam a necessitar 

de muita ajuda.  

Para além disso, as características 

da crise actual criam também o risco 

acrescido de se ter empresas e mes-

mo sectores inteiros que, por causa 

de circunstâncias novas e permanen-

te trazidas pela pandemia, necessitam 

de se reinventar por completo. Nesses 

casos, garantir nanciamento, sem 

qualquer estratégia de reestrutura-

ção, pode não fazer mais do que adiar 

os problemas, gerando o potencial 

para uma futura onda de insolvências 

e crédito malparado.  

Mais desigualdade 
Mas, para além destas diferenças 

entre sectores de actividade, há ainda 

outros motivos para caracterizar o 

actual cenário económico como o de 

uma retoma em “K”, em que os des-

tinos dos diversos intervenientes são 

muito diferentes. Vários estudos têm 

vindo a con rmar que a crise criada 

pela pandemia está, mais do que em 

anteriores recessões, a gerar aumen-

tos de desigualdade, com aqueles que 

à partida se encontravam em situação 

mais débil a serem relativamente 

mais afectados. 

Isso é bastante evidente na evolu-

ção dos números do emprego. É entre 

os trabalhadores mais jovens, com 

empregos a exigirem menos quali

cações e com contratos laborais mais 

precários que se regista, entre o últi-

mo trimestre de 2019 e o primeiro de 

2021, uma maior diminuição do 

número de pessoas empregadas. 

Também aqui, a retoma é em “K” e os 

efeitos negativos persistentes dessa 

desigualdade muito preocupantes.

-50% 
Agências de viagens, 
alojamentos e transportes 
aéreos são os serviços cujo 
volume de negócios é ainda 50% 
mais baixo do que há dois anos
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Restauração vale 80% do valor  
já apurado para o IVAucher

Sector foi o responsável  
por 16,8 milhões em IVA em 
Junho, que consumidores 
poderão recuperar  
a partir de 1 de Outubro

Luís Villalobos

Dos 21,2 milhões de euros que já 

estão à espera de serem usados 

pelos consumidores no âmbito do 

IVAucher a partir do dia 1 de Outu-

bro, 80%, equivalentes a 16,8 

milhões de euros, tiveram origem na 

restauração. 

Os dados fornecidos pelo Ministé-

rio das Finanças correspondem ao 

mês de Junho, o único dos três 

meses em questão que já tem dados 

apurados. O sector do alojamento é 

o segundo com mais peso, com 3,8 

milhões de euros em IVA (18% do 

total), seguindo-se depois a cultura, 

com 0,4 milhões de euros (2%). 

Os dados do Ministério das Finan-

ças dão nota de um aumento da 

quantidade de facturas com número 

de contribuinte face a Junho de 

2020, mas ainda abaixo do registado 

em 2019. No entanto, no caso do 

sector do alojamento, a base de tri-

butação (ligada ao valor das facturas 

emitidas) foi superior à registada em 

Junho de 2019, o que levou a uma 

subida de 6% no IVA cobrado. 

No comunicado que divulgou no 

nal da semana passada, o Ministé-

rio das Finanças informou que 

tinham sido registados 6,2 milhões 

de facturas com número de identi

cação scal (NIF) em Junho, corres-

pondentes a consumos que totaliza-

ram 167 milhões de euros. 

“O saldo do IVA acumulado pelos 

contribuintes no programa IVAu-

cher durante o mês de Junho ascen-

de a 21,2 milhões de euros, o que 

corresponde a um acréscimo de 48% 

face ao valor registado em Junho de 

2020 e apenas dois milhões de euros 

abaixo do cenário pré-pandemia, 

em Junho de 2019”, indicou o minis-

tério. 

Ainda de acordo com as Finanças, 

o impacto do IVAucher “será, para 

No total, o Governo alocou 200 milhões de euros para esta medida, no âmbito do Orçamento do Estado para este ano

DANIEL ROCHA

já, de pelo menos 42,4 milhões de 

euros”. Isto porque o programa do 

Governo, que serve como estímulo 

ao consumo e dinamizador dos três 

sectores em causa (restauração, alo-

jamento e cultura, por terem sido 

os mais atingidos pela pandemia), 

prevê que cada contribuinte possa 

usar o saldo que acumular entre 

Junho e Agosto para pagar até 50% 

do valor de uma despesa nestes 

mesmos sectores entre Outubro e 

Dezembro. O IVA arrecadado na 

sequência de um almoço, por exem-

plo, pode ser usado na compra de 

um bilhete de cinema. 

No entanto, para que o impacto 

seja atingido na totalidade, é preciso 

que todos os contribuintes que 

peçam factura adiram ao programa 

gerido pela empresa Saltpay, e que, 

depois disso, usem a totalidade do 

saldo disponível. O mês de Agosto 

deverá ser o que representará o 

maior peso na acumulação de 

dinheiro, seja pelo alívio de algumas 

medidas restritivas ligadas à pande-

mia, seja porque é tradicionalmente 

o mês em que mais pessoas vão de 

férias. Ao todo, o Governo alocou 

200 milhões de euros para esta 

medida, no âmbito do Orçamento 

do Estado para este ano. 

Plano com 120 mil adesões 
Até à passada terça-feira, segundo 

Madalena Santos, responsável pela 

área de desenvolvimento de negó-

cios da Saltpay, já houve 120 mil 

adesões, ou seja, 120 mil contribuin-

tes que associaram um ou mais car-

tões bancários ao seu NIF e à emis-

são de facturas, com 18 mil novas 

adesões em cerca de uma semana e 

meia. 

No entanto, este número é mera-

mente indicativo, uma vez que nes-

ta fase ainda não é necessário fazer 

qualquer registo. Este passo, que 

representa a adesão, tem de ser 

dado antes de se começar a usar o 

saldo, o que só acontecerá a partir 

de 1 de Outubro e durará até ao m 

de Dezembro. Segundo as informa-

ções disponíveis no site do IVAu-

cher, a associação do NIF ao cartão 

bancário deixa de ter efeito automa-

ticamente no nal do programa. 

Pelo meio, o mês de Setembro 

servirá para a Autoridade Tributária 

apurar e validar os valores a que 

cada contribuinte terá direito para 

gastar. Não há um limite ao valor de 

acumulado por contribuinte, mas 

no momento de cada utilização o 

montante a usar do saldo IVAucher 

não poderá ser superior a metade 

do consumo em causa. Assim, se um 

cliente pagar uma estadia num hotel 

em Dezembro, por exemplo, no 

valor de 300 euros, poderá usar 150 

euros do saldo, sendo os outros 150 

euros debitados ao mesmo tempo 

na conta bancária, para pagar o res-

to da despesa. 

Estabelecimentos com selo 

De acordo com Madalena Santos, o 

IVAucher vai ter disponível uma lista 

das entidades comerciais, e respec-

tiva localização, que aderirem ao 

programa, e nos quais o valor do IVA 

arrecadado poderá ser gasto pelos 

consumidores. A aplicação IVAucher 

estará disponível, segundo a empre-

sa, a 1 de Setembro. 

Do lado dos estabelecimentos 

comerciais aderentes, estes deverão 

ter um selo à porta que os identi ca 

como fazendo parte do programa 

IVAucher. Ao aderir, o comerciante 

tem de preencher um formulário e 

decidir se pretende ter um Terminal 

de Pagamento Automático (TPA) 

compatível (como os da Saltpay), 

num processo que ainda está a 

decorrer (a empresa diz que permi-

te a participação de todos os 

players), ou uma solução online 

(que a Saltpay diz poder ser a “apli-

cação IVAucher para comerciantes 

ou actualização de um sistema de 

facturação compatível”). Conforme 

seja o caso, isso fará com que o 

cliente use o seu cartão ou tenha de 

usar a aplicação em causa.

Economia

Números

21,2 

Saldo do IVA acumulado pelos 
contribuintes no programa 
IVAucher durante o mês de 
Junho ascendeu a 21,2 milhões 
de euros. A restauração foi 
responsável por 16,8 milhões

2% 
O sector do alojamento é o 
segundo com mais peso, com 
3,8 milhões de euros em IVA 
(18% do total), seguindo-se 
depois a cultura, com 400 mil 
euros (2%)
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www.leiloatrium.pt

CONDIÇÕES DE VENDA: Só serão admitidas as propostas de compra recebidas via CTT, sob registo, dirigidas diretamente para o domicílio profissional do Administrador de Insolvência Dr. Augusto R. Roberto, 

e que sejam apresentadas em envelope, devidamente fechado, que contenha no exterior a informação sobre o nº do processo de Insolvência, além de necessário o endereço do remetente e do destinatário, e que 

contenha no interior a respetiva proposta, a qual terá que identificar obrigatoriamente o proponente (nome, identificação fiscal e civil, e morada), e identifiquem expressamente a/s verba/s a cuja a compra se 

propõem concorrer, com indicação do respetivo valor oferecido, e desde que seja/m acompanhada/s de cheque/s bancário/s ou cheque/s visado/s, um por cada verba, no valor correspondente a 20% do valor da 

proposta, emitido/s à ordem da Massa Insolvente de VALORSET - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RECICLAGEM, LDA. No caso de não adjudicação, o/s cheque/s será/serão devolvido/s ao proponente, no imediato 

do acto de abertura de propostas. No caso de adjudicação da venda do/s bem/bens a cuja compra se candidata, o cheque bancário ou o cheque visado, será imediatamente convertido em sinal e princípio de 

pagamento, mediante recibo, sendo de imediato depositado na Conta da Massa Insolvente. O restante pagamento, correspondente aos 80% restantes, terá obrigatóriamente que ser efetuado dentro do prazo 

máximo de 30 dias, sob pena anulação da adjudicação da venda, com perda a favor da Massa Insolvente, do valor pago na abertura de propostas e adjudicação da venda. A entrega de bens cuja adjudicação da 

venda tenha ocorrido, só será efetuada depois de feito o pagamento total dos mesmos, decorrendo a respetiva desmontagem e remoção de conta e responsabilidade dos adquirentes. A data, local e hora para 

abertura das propostas, constam em anúncio e no site LeiloAtrium - Vendas Judiciais, Lda. 

CARTA FECHADA
P. 5867/19.6STB - VALORSET - GESTÃO E VALORIZ. DE RECICLAGEM, LDA. .

ALCÁCER DO SAL
SETÚBAL

+351 211 811 962  
+351 928 052 007

Todas as descrições e mais  informações 
consulte-nos através :

geral@leiloatrium.pt

www.leiloatrium.pt

SETÚBAL

ALCÁCER DO SAL

 

Equipamentos Diversos - Estaleiro

› Verba 6 – Máquina industrial de corte e prensagem - 25.000,00€

› Verba 7 – Contentor de apoio a estaleiro - 250,00€

› Verba 8 – Sucata diversa constituída por vedação do estaleiro - 1.500,00€

Viaturas e Equipamentos Diversos - Armazém 

› Verba 4 - Veículo automóvel Ford Transit  28-AT-03 - 4.500,00€

› Verba 5 - Veículo automóvel Renault Kangoo 59-29-LM - 500,00€ 

› Verba 9 - Balança báscula desmontada - 2.500,00€

 

› Verba 10 - 8 Contentores de apoio a obra - 1.500,00€

› Verba 11 - Prensa de metais de elevada capacidade - 15.000,00€

› Verba 12 - Prensa de plástico/cartão c/ contentor - 4.000,00€

› Verba 13 - Empilhador marca Datsun/Nissan - 1.500,00€

› Verba 14 - 12 contentores/caixas sucata - 600,00€

OUTRAS VENDAS

Todas as descrições e mais  informações 
consulte-nos através :

+351 211 811 962  
+351 928 052 007

geral@leiloatrium.pt
www.leiloatrium.pt

ZAMBUJEIRA DO MAR 
TERRENOS  

CONSTRUÇÃO
ACEITAM-SE PROPOSTAS 

VENDAS NOVAS 
ARMAZÉM E HABITAÇÃO
PRC. ABRANCHES E FILHOS

ACEITAM-SE PROPOSTAS

ESMORIZ
A PARTIR DE 285.000,00€

LEILÃO TERMINA A 
09/08/2021

L

Visitas ao local com marcação prévia
para o número de telefone 928 052 007

» Bens localizados em Setúbal - 09h30
» Bens localizados em Alcácer do Sal - 11h30

Abertura das Propostas 
Instalações da Leiloatrium - Vendas Judiciais, Lda.
Barreiro - 30.08.2021 - 15h00
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Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer - Alzheimer 
Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especifi camente constituída 
para promover a qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país. 
Oferece Informação sobre a doença, Formação para cuidadores formais e informais, Apoio domiciliário, Apoio Social e Psicológico e Consultas 
Médicas da Especialidade.

Como membro da Alzheimer Europe, a Alzheimer Portugal participa ativamente no movimento mundial e europeu sobre as demências, procurando reunir e divulgar os conhecimentos mais 
recentes sobre a Doença de Alzheimer, promovendo o seu estudo, a investigação das suas causas, efeitos, profi laxia e tratamentos.

Contactos
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3 Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa - Telefones: 213 610 460 - Fax : 21 361 04 69 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org

Centro de Dia Prof. Doutor Carlos Garcia: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2 Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa - Telefone: 213 609 300 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário «Casa do Alecrim», Rua Joaquim Miguel Serra Moura, n.º 256 - Alapraia, 2765-029 Estoril - Telefone: 214 525 145 - E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org

Horário de Atendimento: Quartas e sextas, entre as 9h e as 13h
Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal: R. Dom Gonçalo da Silveira n.º 31 «A, 2080-114 Almeirim - Telefone: 243 000 087 - E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org

Delegação Norte da Alzheimer Portugal: Centro de Dia «Memória de Mim», Rua do Farol Nascente, n.º 47A R/C, 4455-301 Lavra - Telefone: 229 260 912 | 226 066 863 - E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org
Delegação Centro da Alzheimer Portugal: Centro de Dia do Marquês, Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato n.º 17, 3100-523 Pombal - Telefone: 236 219 469 - E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org 

Núcleo de Aveiro: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, Complexo Social da Quinta da Moita - Oliveirinha 3810 Aveiro, Telefone: 234 940 480 - E-mail: geral.aveiro@alzheimerportugal.org
Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal: Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional da Nazaré, Cave do Bloco 21 - Sala E, 9000-135 Funchal - Telefone: 291 772 021 - Fax: 291 772 021 - E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org

ANIVERSÁRIO
1970 - 2020

º

Insolvência de Padaria A. Moreira Lda.
Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este - Juizo de Comércio de Amarante - Juiz 2

Processo Nº 1259/20.2T8AMT

FORNOS, CÂMARAS 
FRIGORÍFICAS, 

AMASSADEIRAS,
EMPILHADOR A GÁS, 
BALCÕES, BANCADAS, 

ARMÁRIOS, ETC.
Localização dos bens:

Avenida Principal 148, Favões
4625-068 MARCO DE CANAVEZES

www.cparaiso.pt

VALOR BASE
DE VENDA: 18.460€

Entrega e abertura de propostas na
Avenida da Quinta Grande 3, R/C DTO, 2610-153 Amadora

Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt

CONHEÇA AS NOSSAS COLECÇÕES 
DE HISTÓRIA EM LOJA.PUBLICO.PT

MAIS INFO: 210 111 010

Assembleia de Empresa  
TAP

Convoco a Assembleia de Empresa dos Pilotos da TAP Air Portugal, a reunir-
-se em Sessão Extraordinária no próximo dia 10 de Agosto de 2021, 
pelas 10:00 horas, exclusivamente através de meios telemáticos, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

PONTO UM
Criação de Fundo de Auxílio ao Desemprego e eventual quota suplementar, 
à semelhança do actual Fundo de Auxilio de Morte/Perda de Licença 
(vulgo Mutualidade);

PONTO DOIS
Reforço da obrigatoriedade de comunicação recorrente interna, a 
relembrar aos Associados a necessidade de não se aceitarem voos em 
períodos de férias e/ou folgas;

PONTO TRÊS
Reforço da obrigatoriedade de comunicação recorrente externa, a alertar 
a Administração, Governo e o Público em geral, das várias falhas de 
tripulantes, irregularidades operacionais e até cancelamentos motivados 
por falta de pessoal, enquanto decorre um despedimento colectivo (por 
“razões éticas”, tal como invocado pela TAP);

PONTO QUATRO
Utilização de todos os mecanismos legais ao dispor dos accionistas 
(tal como é o SPAC e vários dos seus Associados) para obtenção de 
informação operacional relevante (por ex. voos cancelados e/ou atrasados 
por falta de tripulantes, irregularidades operacionais, etc);

PONTO CINCO
Todas as formas de luta e acção industrial, não se excluindo o recurso à 
greve, que poderão ter várias formas;

PONTO SEIS
Acções legais junto à ACT, CMVM e Tribunais para obtenção de dados de 
voos e tripulações, tal como estipulado em AE e nos vários protocolos de 
troca de informações existentes entre o SPAC e a TAP;

PONTO SETE
Queixas à Safety da TAP, ANAC, ACT e EASA sobre a pressão inaudita 
e inaceitável, da elaboração de critérios de despedimento com base no 
cumprimento, por parte dos Pilotos, das suas obrigações legais (ie, por 
darem baixa quando estão doentes).

A Assembleia terá início à hora marcada, desde que se encontrem presentes, 
mais do que um quarto do número de Associados, ou meia hora depois, com 
qualquer número de Associados. Dado o carácter dos meios utilizados que 
permite o instantâneo registo de cada participante na assembleia, exorta-se 
os Srs.(as) Associados(as) a comparecerem rigorosamente à hora 
marcada, de modo a garantir desde logo, o necessário quórum, 
e assim se evitar uma eventual protelação de meia hora.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

António Manuel da Costa Ramalho

ANÚNCIO DE RECRUTAMENTO
Dá-se conhecimento público de que se encontra aberto 
um processo de recrutamento e seleção para a categoria 
de um Técnico Superior, em regime de contrato de 
trabalho de direito privado, por tempo indeterminado, 
para o Centro de Recursos e Serviços Comuns desta 
Universidade, aos quais podem candidatar-se os 
indivíduos que reúnam as condições fixadas no aviso 
disponível no seguinte endereço:

http://www.up.pt/recrutamentos

Universidade do Porto
CENTRO DE RECURSOS E SERVIÇOS COMUNS DA U. PORTO
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Resultados provisórios sobre investimento em I&D  Ciência

Portugal investiu 1,58% do Produto 
Interno Bruto em ciência em 2020

Mais um ano, mais um anúncio de um 

“novo máximo histórico” na despesa 

total em I&D em Portugal. O Ministé-

rio da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior anunciou ontem que o país 

gastou 3203 milhões de euros em 

ciência durante 2020, o que represen-

ta um aumento de 1,41% para 1,58% 

do Produto Interno Bruto (PIB). São 

os dados provisórios do Inquérito ao 

Potencial Científico e Tecnológico 

Nacional (IPCTN).  

O comunicado do ministério de 

Manuel Heitor (na foto) arredonda as 

contas da relação entre a despesa em 

I&D e o PIB para os 1,6%, o valor abso-

luto é de 1,58%. Há um ano, o mesmo 

indicador cava-se pelos 1,41%. Assim, 

se em Agosto de 2020 o Governo já 

falava num “novo máximo histórico”, 

agora o pregão repete-se. “Despesa 

total em I&D atinge máximo histórico 

em Portugal, de 1,6% do PIB, crescen-

do 7% em 2020 (211 milhões de euros) 

e 43% desde 2015, superando pela 

primeira vez os três mil milhões de 

euros”, refere o documento. Porém, 

apesar deste crescimento valorizado 

pelo Governo, o investimento de Por-

tugal na ciência continua, ano após 

ano, abaixo da média europeia que 

chega aos 2,2% do PIB.  

Tal como aconteceu nos anos ante-

riores, o comunicado destaca os pro-

gressos no sector privado: “O cresci-

mento da despesa em I&D é particu-

larmente expressivo no sector das 

empresas, crescendo 15% em 2020 

(isto é, 241 milhões de euros) e cerca 

Dados do Inquérito ao Potencial Cientí co e Tecnológico Nacional foram divulgados ontem. Governo 
apregoa um “novo máximo histórico” de despesa total em I&D, mas há áreas com menos progresso

Andrea Cunha Freitas
de 75% desde 2015 (quando era 1037 

milhões de euros em 2015). 

Enquanto isso, constata-se também 

que a despesa no sector público cai. 

“A despesa em I&D no ensino supe-

rior reduz de cerca 4% face a 2019 

(cerca de 45 milhões de euros), em 

associação com o impacto causado 

pela pandemia da covid-19 e a dimi-

nuição da maioria das actividades 

presenciais das instituições de ensino 

superior e, consequentemente, a 

redução das suas despesas de funcio-

namento, incluindo deslocações”. 

Assim, se usarmos os mesmos perío-

dos de referência que o Governo usa, 

vemos que, no grá co da distribuição 

de despesa, o investimento no ensino 

superior cai de 40 para 36%, entre 

2019 e 2020, e que em 2016 represen-

tava 44% da despesa em I&D. 

Sobre o emprego dos investigado-

res em Portugal, há mais um “máxi-

mo histórico” para anunciar. “O 

número de investigadores na popu-

lação activa cresce para um máximo 

também histórico de cerca de 10,2 

investigadores por mil activos em 

2020 (quando medidos em tempo 

integral, enquanto era 9,6‰ em 2019 

e 7,4‰ em 2015)”, refere o documen-

to. 

Em valores absolutos, em 2019 

havia 50.431 investigadores (em equi-

valente a tempo integral, ou ETI). Em 

2020, o mesmo indicador somava 

52.535. Desdobrando: o número de 

investigadores nas empresas aumen-

ta 11% e o de investigadores no Esta-

do não cresce, continuando a 

representar 3% do total. Ou seja, 

de ciência em Portugal conclui que 

estes dados “mais não fazem do que 

con rmar a infeliz realidade conheci-

da: o investimento público em ciência 

está estagnado em cerca de 0,6% do 

PIB desde 2013”. Em números abso-

lutos, até desceu de 2019 para 2020, 

alerta, constatando que a “desculpa” 

da pandemia que abalou o funciona-

mento do ensino superior não basta. 

No relatório do IPCTN, vemos que a 

despesa em I&D no ensino superior 

caiu de 1210 milhões de euros em 2019 

para 1165 em 2020. As universidades 

continuam “gravemente sub nancia-

das”, sublinha Carlos Fiolhais. 

“O desinvestimento no sector do 

Estado tem sido particularmente níti-

do ao longo dos últimos anos. No 

entanto, o Governo procura contra-

riar este dé ce anunciando um mira-

bolante aumento da investigação no 

sector privado, como se não soubés-

semos que a nossa economia foi tam-

bém gravemente atingida pela pan-

demia”, avalia o cientista, conside-

rando ainda que “os números do 

sector privado não são credíveis, pois 

assentam num esquema de incentivo 

scal a quem diga que tem investiga-

ção e desenvolvimento”. 

Carlos Fiolhais insiste também 

que, apesar dos apregoados progres-

sos no sector privado, os dados reve-

lam que “quase não há doutorados 

nas principais empresas”. Assim, 

como, adianta ainda, “quase não há 

artigos cientí cos com endereços de 

empresas, nem há patentes, um indi-

cador em que continuamos paupér-

rimos”. 

Fonte: DGEEC   *Dados provisórios PÚBLICO
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em 2015, eram 1351 investigadores no 

Estado em ETI (incluindo sobretudo 

os laboratórios do Estado) e agora, 

cinco anos depois, os dados de 2020 

cam-se pelos 1601. 

Outras perspectivas 
O relatório do IPCTN agora publicado 

surge num momento em que há ainda 

memória fresca de alguns resultados 

de Portugal menos animadores divul-

gados nas últimas semanas. No nal 

de Julho, por exemplo, o European 

Innovation Scoreboard 2021 mostrava 

que o país caiu sete lugares no ranking 

da inovação, travando um ciclo de 

subidas desde 2014.  

Já este mês, a 2 de Agosto, o PÚBLI-

CO também noticiou que Portugal só 

gastou 12% dos 102,7 milhões garan-

tidos pelas EEA Grants. Trata-se de 

verbas, disponibilizadas a fundo per-

dido, que resultam de um acordo 

entre a Noruega, a Islândia e o Lie-

chtenstein, que apoiam os Estados- 

-membros da União Europeia com 

maiores desvios da média europeia 

do PIB per capita.  

Apesar dos resultados positivos do 

IPCTN (sobretudo no sector privado), 

o Governo tem sido criticado pela

falta de investimento público na ciên-

cia. Em Março deste ano, Carlos Fio-

lhais escreveu um artigo de opinião 

no PÚBLICO com o título “A Ciência 

como verbo de encher”. Ali expôs 

uma análise de indicadores menos 

positivos que importa inverter. 

Agora, sobre as mais recentes 

estatísticas divulgadas ontem, o 

físico e reconhecido divulgador 

3203 
milhões de euros é o total da 
despesa em I&D em Portugal 
durante 2020, ultrapassando a 
fasquia dos três milhões pela 
primeira vez

4% 
foi a redução da despesa em I&D 
no ensino superior, 
representando um total de 
menos 45 milhões de euros, 
quando se compara 2019 e 2020
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A ligação invisível 
do Rijksmuseum  
à escravatura 
está agora  
à vista de todos
Escravatura mostra como o sistema colonial de exploração 
humana in uenciou a vida dos Países Baixos, do século XVII 
até aos dias de hoje. Só foi preciso olhar melhor para o espólio 
— onde se descobriu, sem surpresas, um capítulo português...

J
oão Mina nunca deve ter 

falado holandês na vida: 

foram os portugueses, pelos 

quais foi levado no século 

XVII do Forte de Elmina, na 

costa africana onde hoje é o 

Gana, que lhe deram tal nome e ze-

ram dele um escravo nas plantações 

de açúcar do Nordeste do Brasil. 

Mas são as suas próprias palavras, 

tal como foram então traduzidas 

pelos o ciais da Companhia das 

Índias Ocidentais, que 400 anos 

depois o transformam num dos pro-

tagonistas da grande exposição que 

o Rijksmuseum de Amesterdão

dedica à Escravatura. 

Baseada em “dez histórias verda-

deiras” de homens e mulheres que 

sofreram, resistiram, bene ciaram, 

questionaram ou se insurgiram e 

libertaram da escravatura, na Euro-

pa, em África, na América e na Ásia, 

a exposição procura desmontar o 

funcionamento deste sistema de 

exploração humana e re ectir sobre 

a sua in uência e as suas implica-

ções na história — económica, social 

e cultural — dos Países Baixos, desde 

o período colonial até à vida con-

temporânea.  

“O Rijksmuseum é o museu nacio-

nal de arte e história. A escravatura 

não é um conceito abstracto, durante 

mais de 250 anos foi uma parte inte-

gral da nossa história, que tem de ser 

estudada e aprofundada se queremos 

ter uma imagem mais completa do 

nosso passado e uma melhor com-

preensão da sociedade de hoje”, jus-

ti cou o director-geral do museu, 

Taco Dibbits, na apresentação da 

exposição. 

A primeira imagem de Escravatura 

é, precisamente, a de João Mina, que 

como muitos outros escravos africa-

nos embarcados para o Brasil em 

meados do século XVII viveu na 

encruzilhada dos colonialismos por-

tuguês e holandês, de um lado e do 

outro do Atlântico. A sua história 

poderia, provavelmente, contar-se 

em português, se a única prova da sua 

existência não estivesse escrita em 

holandês: encontra-se no auto de um 

interrogatório judicial conduzido 

pelos homens da Companhia da Com-

panhia das Índias Ocidentais no dia 4 

de Outubro de 1646 (apenas 76 desses 

“relatórios” chegaram até aos dias de 

hoje), um documento que habitual-

mente está fechado num arquivo e 

agora contemplamos devidamente 

protegido num escaparate de vidro 

do Rijksmuseum. 

Aí pode ler-se que “o negro João 

Mina pertencente a Gabriel Castanio” 

escapara aos colonos portugueses no 

Rita Siza,  em Amesterdão
mês anterior, e, depois de várias peri-

pécias, conseguira alcançar a cidade 

do Recife, que servia de capital dos 

territórios ocupados pelos holande-

ses no Brasil — um domínio que, entre 

1630 e 1654, chegou a alcançar uma 

extensão de 600 quilómetros de cos-

ta, desde o cabo de Santo Agostinho 

até ao rio Grande. 

Os colonos lusitanos eram reconhe-

cidos pelos maus tratos aos escravos, 

que João descreve no seu depoimen-

to, mas os holandeses (que já tinham 

conquistado Elmina aos portugueses 

para assegurar o monopólio no uxo 

transatlântico de mão-de-obra escra-

va) não eram menos cruéis: a prova 

disso é o infame ferro de marcar que 

identi cava pessoas escravizadas com 

o símbolo GWC da Companhia das

Índias Ocidentais, ou o não menos 

indigno “tronco” ao qual eram acor-

rentadas para não fugir. Um desses 

“equipamentos” de punição e sub-

missão, talhado em madeira holan-

desa e usado no Brasil, é uma das 

peças em destaque na exposição. 

Mostra que o sistema da escravatura 

não serviu apenas para enriquecer 

uma elite de proprietários, mas tam-

bém alimentou uma rede de pro s-

sões nas várias regiões holandesas. 

O interesse dos holandeses no 

depoimento de João era reconstituir 

a sua fuga do cativeiro: o objectivo 

É esse registo com quase 400 anos, 

o único vestígio que sobrou da vida 

de João, que o torna “uma raridade”, 

aponta Stephanie Archangel, uma das 

quatro curadoras de Escravatura. Não 

sabemos o que lhe aconteceu depois 

desse depoimento o cial, nem qual 

foi o seu destino quando a aventura 

colonial holandesa no Brasil termi-

nou: terá sido recapturado pelos por-

tugueses, ou foi capaz de se juntar a 

alguma das comunidades formadas 

por escravos fugitivos (os quilombos) 

que começavam a surgir em locais 

mais remotos da oresta? Mas o facto 

de ter sobrevivido uma prova da sua 

existência — ao contrário de outros 

milhões de homens, mulheres e crian-

ças escravizadas cujos nomes e vozes 

se perderam para sempre — permite 

resgatar e reabilitar a sua história nes-

te tempo em que “Black Lives Matter” 

e as sociedades europeias se confron-

tam com os fantasmas do seu passado 

colonial. 

Por detrás das pinturas 
Escravatura, que esteve mais de qua-

tro anos em preparação e que por 

causa dos constrangimentos da pan-

demia acabou por se ver condenada 

a uma inauguração virtual no período 

do con namento (as portas abriram-

se entretanto às visitas presenciais, 

que terminam a 29 de Agosto, sendo 

Cultura Exposição pode ser vista no principal museu holandês até ao dia 29

dos interrogatórios era a obtenção de 

informações sobre o nível de organi-

zação das plantações ou a capacidade 

de defesa dos portugueses, que con-

duziam uma guerra de guerrilha con-

tra os agentes da Companhia das 

Índias após a captura das suas capita-

nias brasileiras. Do outro lado do 

Atlântico, prolongava-se a Guerra dos 

80 Anos, com os dois países a compe-

tirem pela exploração da mesma 

riqueza, principalmente o açúcar, 

mas também a madeira, o tabaco ou 

o café. 

O efeito 
subconsciente [da 
escravatura] explica 
a importância  
e a urgência  
desta exposição 
Valika Smeulders 
Directora do Departamento  
de História do Rijksmuseum
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preciso reservar data e horário com 

antecedência), era uma exposição 

“urgente”, considera Valika Smeul-

ders, que dirige o departamento de 

História do Rijksmuseum e é uma das 

curadoras da mostra. O regime colo-

nial indigno e desumano que lhe dá o 

título desapareceu há muito, e nin-

guém nos dias de hoje é responsável 

por ele. Porém, esse sistema, que se 

prolongou até ao século XIX, deu ori-

gem ao desenvolvimento de ideias 

que ainda desempenham um papel 

na forma como pensámos ou agimos. 

“É esse efeito subconsciente que 

explica a importância e a urgência da 

exposição”, a rmou Smeulders, na 

cerimónia de abertura. 

A ideia que está na base da monta-

gem da exposição é que todos aqueles 

que a visitem possam identi car-se e 

empatizar com os seus protagonistas, 

e compreender as suas diferentes 

posições num sistema jurídico sancio-

nado pelo Estado que decretava que 

seres humanos pudessem ser priva-

dos de todos os direitos e tratados 

como unidades de produção ou 

objectos. As pessoas escravizadas 

nem sequer tinham autoridade sobre 

os seus próprios corpos, que cavam 

à disposição do seu detentor para 

deles retirar o uso que entendesse, 

sem qualquer responsabilidade ou 

consequência. 

28 anos, Oopjen viria a casar-se uma 

segunda vez, em 1647, com Maarten 

Daey, um homem que regressara um 

ano antes do Brasil com a família e 

logo enviuvara. Durante a sua comis-

são, enquanto o cial da Companhia 

das Índias Ocidentais na Paraíba, 

Maarten tinha tomado cativa uma 

mulher de origem africana, Francis-

ca, de quem abusara sistematica-

mente até ela ter dado à luz uma lha 

sua, registada e baptizada em Olinda 

com o nome de Elunam. 

Segundo o director do Rijksmu-

seum, é pouco provável que esse 

detalhe da biogra a de Maarten Daey 

fosse conhecido por Oopjen, que 

também não teria exacta noção do 

sistema que alimentou a fortuna do 

seu primeiro marido. Ainda assim, 

aponta Taco Dibbits, a vida de 

Oopjen “é um exemplo de como a 

história da escravatura e a da Holan-

da estão interligadas” e a escolha do 

seu famoso retrato para a exposição 

serve um propósito paralelo de “espi-

caçar a curiosidade [dos visitantes 

do Rijksmuseum] sobre as muitas 

histórias que estão por detrás das 

pinturas da sua colecção”. 

Aliás, o enorme trabalho de pes-

quisa para a produção de Escravatu-

ra extravasou os limites da exposição 

temporária e faz-se já notar na colec-

ção permanente, onde dezenas de 

peças foram “recatalogadas” com 

uma segunda legenda a chamar a 

atenção para a “relação até agora 

invisível” entre a obra ou o artista em 

causa e o sistema da escravatura. 

No catálogo que acompanha a 

exposição, Valika Smeulders e Eveli-

ne Sint Nicolaas, outra das curado-

A instalação La Bouche du Roi 
(em cima, à esquerda) actualiza 
as alusões à escravatura 
contidas em obras como o 
retrato que Rembrandt fez de 
Marten Soolmans e Oopjen 
Coppit ou esta pintura anónima 
de dois homens em duros 
trabalhos braçais; a meio, o 
“tronco” a que se prendiam os 
escravos para impedir a sua fuga

FOTOS: CORTESIA RIJKSMUSEUM

O percurso constrói-se ao longo 

da ala Philips do Rijksmuseum, a 

partir dos exemplos das vidas de 

João, Wally, Oopjen, Paulus, Van 

Bengalen, Surapati, Sapali, Tula, 

Dirk e Lohkay, homens e mulheres 

cuja representação — em documen-

tos administrativos ou jurídicos das 

autoridades da época; em poemas 

ou canções repetidas por gerações 

de escravos; em esquissos e dese-

nhos técnicos, mapas e ilustrações 

cientí cas; em aguarelas de cenas ou 

paisagens tropicais, ou em algumas 

obras-primas da pintura a óleo que 

integram a colecção do museu — é 

possível associar ao sistema de 

poder económico e político da escra-

vatura. 

É o caso de Oopjen Coppit. A rela-

ção entre esta mulher abastada da 

república holandesa e o regime colo-

nial é estabelecida pelo seu retrato, 

pintado em 1634 pelo maior artista 

do seu tempo, Rembrandt. Numa das 

suas obras mais reconhecidas, o 

génio holandês pintou Oopjen e o 

marido, Marten Soolmans, com a 

mesma pompa e a mesma pose dos 

monarcas. Soolmans, herdeiro de 

plantações de açúcar no Brasil e da 

maior re naria de Amesterdão, era 

bene ciário de uma das grandes for-

tunas dos Países Baixos. 

Depois da sua morte, com apenas 

ras, explicam que se questionavam 

por que razão o tema da escravatu-

ra estava em larga medida ausente 

da exposição permanente do Rijks-

museum, e até que ponto seria ver-

dadeira a explicação para tal. As 

duas des zeram “a ideia de que 

não havia nada na colecção do 

museu que servisse para contar 

essa história”, e encontraram cen-

tenas de peças (utensílios, ferra-

mentas, artefactos e objectos deco-

rativos) e de obras que nos trans-

portam para as diversas épocas do 

período colonial, e até para depois 

de a escravatura ter sido o cial-

mente abolida nos territórios ultra-

marinos holandeses (em 1860 e em 

1863), para ser substituída por um 

novo regime de trabalho forçado. 

Além das obras em exposição nas 

dez salas ocupadas por Escravatu-

ra, o visitante também usufrui de 

um guia sonoro, que remete para o 

tempo e a história de cada um dos 

protagonistas, através de sons da 

época e do relato de narradores 

como a actriz e colunista Joy Deli-

ma, o antigo tricampeão mundial 

de kickboxing Remy Bonjasky ou a 

cantora e pianista Anastacia Lar-

monie, personalidades muito 

conhecidas do público holandês e 

que têm algum tipo de ligação ao 

sujeito que apresentam. 

Há, ainda, uma componente 

online, onde estão disponíveis 

vídeos sobre cada uma das dez per-

sonagens da exposição, e pequenas 

animações de menos de um minu-

to, como a que ilustra as contradi-

ções da vida do abolicionista Dirk 

Van Hogendorp, que em 1801, com 

grande custo pessoal, publicou e 

levou à cena de um teatro de Haia 

a peça Kraspoekol, que argumenta-

va que a essência da escravatura 

era contrária aos direitos humanos, 

mas não deixou de explorar pes-

soas escravizadas na plantação que 

alugou uma década mais tarde, a 

duas horas do Rio de Janeiro, e a 

que chamou “Novo Sion”. 

Antes de mergulhar no passado, 

a exposição apresenta uma peça 

contemporânea, a instalação mul-

timédia La Bouche du Roi, do artis-

ta beninense de ascendência iorubá 

Romuald Hazoumè. Numa sala pro-

positadamente escurecida por 

paredes de um vermelho pesado e 

opressivo, o contorno de um navio 

negreiro está marcado no chão, a 

sua forma adivinhada através da 

disposição de 304 máscaras recor-

tadas a partir de bidões de gasolina 

que representam os homens,  as 

mulheres e as crianças que no sécu-

lo XVII eram transportados como 

carga no porão. 

Hoje em dia, estes bidões de 50 

litros, que são aquecidos para 

inchar e assim poder carregar o 

máximo volume de gasolina, são 

transportados em condições pre-

cárias e perigosas por terra e água, 

em esquemas de comércio ilegal 

entre a Nigéria e o Benim.
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A mirabolante saga dos arquivos perdidos  
de Louis-Ferdinand Céline

Milhares de manuscritos 
que desapareceram da casa 
do escritor em 1944, após 
uma visita da Resistência, 
foram agora encontrados  

Mário Lopes

É um policial, cheio de mistérios por 

desvendar, reviravoltas inesperadas, 

grandes revelações, heróis que são 

também vilões. Di cilmente seria, 

portanto, excluindo a parte dos 

heróis que são também vilões, uma 

obra que pudesse ter saído da pena 

do actor principal desta história, 

Louis-Ferdinand Céline. Mas é essa 

a história da descoberta de um arqui-

vo de milhares de manuscritos do 

autor de Viagem ao Fim da Noite, 

pilhados do seu apartamento, em 

Montmartre, em 1944, quando o 

escritor já fugira de Paris, residindo 

então num milenar castelo germâni-

co que, durante alguns meses, aco-

lheu os mais altos representantes do 

Governo colaboracionista de Vichy, 

bem como personalidades francesas 

próximas dos ocupantes alemães, 

como o era Céline. 

Apenas três peritos tiveram acesso 

aos manuscritos, na posse dos repre-

sentantes legais de Lucette Destou-

ches, viúva de Céline, falecida em 

2019, aos 107 anos. Ouvidos pelo Le 

Monde, que conta toda a história da 

descoberta numa longa reportagem, 

classi cam-na como uma das desco-

bertas literárias mais importantes 

das últimas décadas. Entre o mate-

rial encontra-se um novo romance, 

Londres, 600 páginas inéditas de 

Casse-Pipe, que é visto como o elo 

perdido entre Viagem ao Fim da Noi-

te (1932) e Morte a Crédito (1936), um 

conto inédito da sua juventude, La 

Vieille Dégoûtante, bem como um 

manuscrito de Morte a Crédito des-

crito como “fascinante” por François 

Gibault (autor da biogra a de Céline, 

publicada em três volumes entre 

1977 e 1985), dado mostrar uma série 

de “variantes e arrependimentos” 

divergentes da obra nal. 

Do arquivo fazem também parte 

textos médicos (Céline era licenciado 

em Medicina e chegou a exercer), 

obras do pintor seu amigo Gen Paul 

ou documentos anti-semitas que uti-

lizou para a escrita dos pan etos 

malditos publicados no nal dos 

anos 1930 e no início da década 

seguinte. Considerados excessivos 

na virulência para com o povo judeu 

pelos próprios nazis, valer-lhe-iam a 

condenação no pós-guerra e para 

sempre maculariam o seu estatuto 

de gigante da literatura que revolu-

cionou o romance com a escrita tor-

rencial e o calão das ruas que dava 

corpo à sua visão pessimista da 

humanidade — Henry Miller e 

Bukowski idolatravam a sua escrita, 

Roth a rmou que era o seu Proust. 

Defensor, antes da guerra, de uma 

aliança da França com a Alemanha 

de Hitler, frequentador assíduo da 

embaixada alemã e apoiante dos 

ocupantes após a invasão do seu 

país, Céline percebe, quando os ven-

tos mudam, que será preso e, muito 

provavelmente, condenado à morte. 

Poucos dias depois do desembarque 

aliado, foge para a Alemanha, tendo 

como destino nal a Dinamarca, 

onde tinha enterrado uma reserva 

de ouro no jardim de um amigo. Ali 

viverá, e cumprirá um ano de prisão 

pela sua colaboração com os nazis, 

antes de, indultado, regressar a Fran-

ça em 1951. Morreria uma década 

depois, aos 67 anos. 

Três sacos do Carrefour 
No início de 2020, pouco depois da 

morte da bailarina francesa Lucette 

Destouches, viúva de Céline, um 

Gibault e Chovin saem do edifício, 

relata o Le Monde, carregando três 

grandes sacos do Carrefour. A Justi-

ça decidira que são os legítimos pro-

prietários dos arquivos. 

Os representantes de Céline pla-

neiam agora doar a versão integral 

manuscrita de Morte a Crédito à 

Biblioteca Nacional de França e edi-

tar pela Gallimard os restantes 

manuscritos. Dizem também que as 

edições do autor na Pléiade deverão 

ser revistas: “[Este arquivo] vai alte-

rar tudo o que julgávamos saber 

sobre a origem dos seus romances, 

a começar por Viagem ao Fim da Noi-

te.” Entretanto, o mistério permane-

ce: quem roubou os manuscritos? 

Um mistério por desvendar 
Enquanto Céline vivia no castelo de 

Sigmaringen o estertor nal do regi-

me de Vichy, ao lado de Pétain e de 

cerca de mil apoiantes — transforma-

ria a experiência no romance De 

Castelo em Castelo (1957) —, a Resis-

tência francesa persegue suspeitos 

de colaboração com os nazis e revis-

ta as suas casas. A de Céline, que não 

fora nada discreto no seu apoio aos 

ocupantes, é uma das visadas. Sobre 

quem esteve por trás da operação o 

escritor tinha as suas suspeitas. A um 

amigo escreveria em 1949 que fora 

Oscar Rosembly, um judeu corso, o 

responsável pelo roubo. 

Rosembly vivera na mesma rua 

que Céline e chegara a frequentar a 

sua casa: o escritor anti-semita con-

tratara-o para lhe cuidar da contabi-

lidade: sendo judeu, pensava, sabe-

ria contar com precisão todos os 

centavos. Preso pelas autoridades 

francesas em 1944 (revistara outras 

casas de celebridades colaboracio-

nistas, aparentemente de forma pou-

co legal), Rosembly morreria em 

1990 sem revelar se fora o autor do 

roubo e investigações posteriores 

junto da sua lha, que referira ter em 

sua posse manuscritos de Céline 

legados pelo pai, não permitiram 

igualmente con rmá-lo (Marie-Luce 

Rosembly morreu em 2020). 

Outra possibilidade apontava para 

Yvon Morandat, resistente que se 

instalou no apartamento de Céline 

em Setembro de 1944. Porém, quan-

do Céline regressa a França e Moran-

dat o contacta para lhe devolver 

manuscritos que ali encontrara, Céli-

ne recusa. Não passariam de “provas 

de rascunho”, diz. Os verdadeiros 

manuscritos continuavam com os 

“saqueadores”. Só o homem que, há 

quase duas décadas, os entregou 

poderá ajudar a desvendar o misté-

rio. Mas esse, por agora, não temos 

forma de saber quem é...

antigo crítico de teatro do Libération, 

Jean-Pierre Thibaudat, revelava um 

segredo a um advogado. Mais de 15 

anos antes, um leitor pedira-lhe um 

encontro. Surgiu perante Thibadaut 

carregando vários sacos com milha-

res de manuscritos. Não queria 

dinheiro, movia-o apenas o gosto 

pela literatura. Tinha, porém, um 

pedido. Sendo um homem de 

esquerda, só os entregaria sob a pro-

messa de que se manteriam desco-

nhecidos do mundo até à morte de 

Lucette Destouches, pois não queria 

que a viúva de Céline lucrasse com a 

descoberta. 

Thibadaut manteve o segredo e 

ocupou-se da catalogação e da trans-

crição do arquivo. Após a morte de 

Destouches, e sem nunca revelar 

quem lhe entregara os manuscritos 

(“protecção das fontes”, respondeu 

a quem lho foi perguntando), con-

tactou um advogado e os dois repre-

sentantes legais da viúva de Céline, 

o supracitado Gibault e uma amiga

pessoal da ex-bailarina, Véronique 

Chovin. Estes pretendem então 

tomar posse do material e editá-lo na 

Louis-Ferdinand Céline fotografado em meados da década de 1950 com os seus cães, em Meudon

Segundo os peritos 
ouvidos pelo Le 
Monde, esta é uma 
das descobertas 
literárias mais 
importantes das 
últimas décadas

Gallimard. Thibaudat, por sua vez, 

deseja depositá-lo no Institut Mémoi-

res de L’Edition Contemporaine, em 

Caen. O valor atribuído aos manus-

critos é de cerca de um milhão de 

euros, mas o antigo crítico não quer 

qualquer compensação monetária. 

Em 2020, os representantes de 

Lucette Destouches iniciam um pro-

cesso judicial, exigindo a devolução 

dos manuscritos. Em Março deste 

ano, Thibadaut é convocado para se 

apresentar na sede dos Serviços 

Centrais de Luta contra o Trá co de 

Bens Culturais, em Nanterre. Para 

surpresa de todos, entrega os 

manuscritos à Justiça. A 19 de Julho, 
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Desporto Portugal arrecadou mais um diploma olímpico em Tóquio 

O adeus da prova 
mais longa quase deu 
bronze a João Vieira

Marchador português foi quinto nos 50km marcha,  
um evento que terá feito, em Tóquio, a sua última aparição  
no programa dos Jogos Olímpicos

Não há prova mais longa e mais dra-

mática no atletismo do que os 50km 

marcha, em que os atletas lutam 

contra os adversários, contra as 

condições meteorológicas e contra 

si próprios, contra a vontade de 

desistir e a tentação de acelerar o 

passo — e o risco de serem penaliza-

dos. A brutalidade da prova está 

bem presente nas imagens de esfor-

ço extremo de todos os que nela 

participam e é bem frequente ver 

alguns destes marchadores desfale-

cerem. Os 50km estão a despedir-se 

dos Jogos Olímpicos e, em Sapporo, 

a cerca de 800 quilómetros de 

Tóquio, João Vieira quase chegou ao 

pódio. 

O veterano marchador português, 

com muitas maratonas de 50km nas 

pernas, esteve bem perto das meda-

lhas. Andou na perseguição ao pri-

meiro durante toda a prova, só 

cedeu nos últimos quilómetros e 

terminou em quinto, o que para ele 

Marco Vaza, enviado a Tóquio

KIMIMASA MAYAMA/EPA

Apesar dos 45 anos, Vieira aguentou a dureza da prova

já é uma vitória — nunca tinha ter-

minado a prova mais longa em Jogos 

Olímpicos, mas já tinha sido 10.º 

(Atenas 2004) e 11.º (Londres 2012) 

na versão mais curta, a dos 20km. 

Todas as provas de estrada (mar-

cha e maratona) foram transferidas 

para Sapporo para minimizar os 

efeitos das altas temperaturas e 

humidade elevada, para um circui-

to urbano com muita sombra. Viei-

ra entrava na despedida olímpica da 

Acompanhe tudo sobre  
os Jogos Olimpicos  em  
publico.pt/toquio2020
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prova mais longa com o estatuto de 

vice-campeão mundial na “marcha 

do inferno” de Doha, em 2019, e 

como um candidato a “uma cereja”, 

como o próprio chamou às meda-

lhas olímpicas. 

Os primeiros a aventurarem-se na 

frente foram o francês Yohan Diniz, 

recordista mundial e campeão mun-

dial em 2017, e o chinês Luo Yadong. 

Vieira, um mestre na gestão do 

esforço e do sofrimento, não foi 

atrás, mantendo o seu ritmo e espe-

rando que esta primeira fuga reben-

tasse. Diniz cedeu logo depois dos 

5km — viria a desistir pouco depois 

dos 30km, uma despedida inglória 

para o luso-francês, que nunca con-

quistou uma medalha olímpica — e 

Yandong andou sozinho na frente 

até perto dos 20km. 

João Vieira feliz 
Vieira manteve sempre o seu ritmo 

e foi subindo posições, nunca per-

dendo muito contacto com os que 

estavam na frente. Aos 25km já esta-

va em 18.º e, aos 35km, já era sexto 

classi cado, integrado num grupo 

perseguidor do fugitivo Dawid 

Tomala. Ninguém iria conseguir 

apanhar o polaco, que aguentou a 

sua vantagem para segurar a meda-

lha de ouro, com um tempo nal de 

3h50m08s. 

Nos últimos quilómetros, o grupo 

perseguidor fragmentou-se e Vieira 

cou para trás. O alemão Jonathan 

Hilbert arrebatou a medalha de pra-

ta, enquanto o canadiano Evan 

Dunfee, que tinha sido quarto no 

Rio 2016, cou com o bronze, 

depois de ultrapassar espanhol 

Marc Tur nos últimos metros. Viei-

ra chegou logo depois, no quinto 

lugar, 1m20s depois do novo cam-

peão olímpico. 

“Fico muito contente com este 

resultado, um quinto lugar não é 

qualquer atleta que consegue e eu 

vim aqui lutar com todas as minhas 

forças. Consegui um lugar de na-

lista, o que é muito bom para a 

minha carreira desportiva, que já 

vai longa. Podem ser os meus últi-

mos Jogos e, assim, cumpri o meu 

dever”, a rmou o marchador por-

tuguês de 45 anos à agência Lusa. 

“Foi bom, arrisquei e saiu o quinto 

lugar, estou contente. É o topo da 

carreira. Apesar de não ter sido uma 

medalha, um quinto lugar é muito 

bom. Depois da medalha de vice-

campeão, só tenho de estar satisfei-

to”, acrescentou. 

A medalha olímpica não entrou 

no palmarés do veterano atleta do 

Sporting, mas o quinto lugar nos 

Jogos Olímpicos é um bom testemu-

nho da longevidade e qualidade de 

João Vieira, que em Doha, com 43 

anos, se tinha tornado o mais velho 

medalhado de sempre em Mundiais 

de atletismo. Antes dessa prata, 

Vieira, que conta com 59 títulos 

nacionais na especialidade, já tinha 

no currículo um bronze nos 20km 

marcha nos Mundiais de 2013.

“Bastou” uma terceira posição na 

nal dos 400 metros para Allyson 

Felix ganhar o direito a um lugar mui-

to particular na história dos Jogos 

Olímpicos. Ontem, a velocista norte-

-americana tornou-se a atleta de pista 

mais premiada da história do evento 

(com dez medalhas), ultrapassando  

a jamaicana Merlene Ottey. 

“Tentei assumir a vulnerabilidade 

e ser mais transparente nesta altura”, 

resumiu a atleta de 35 anos, após a 

corrida. “Não vemos com tanta fre-

quência atletas mais velhas, por isso 

tenho vindo a partilhar algumas das 

minhas batalhas. Penso muitas vezes 

que liguei demasiado o meu trabalho 

ao que iria acontecer nos campeona-

tos e, desta vez, não quis ir por aí.” 

Shaunae Miller-Uibo, das Bahamas, 

foi a mais rápida em pista e manteve 

o título nos 400m, com 48,36s, mas 

os 49,46s de Felix — o tempo mais 

rápido da californiana na prova des-

de 2015 — acabaram por lhe roubar 

os holofotes. A nal de contas, tor-

nou-se apenas a terceira atleta de 

pista a conquistar uma medalha em 

cinco edições diferentes dos Jogos, 

depois de ter começado ainda ado-

lescente, em Atenas 2004, com a 

prata nos 200m. 

“Podemos falar das dez medalhas 

olímpicas, mas pre ro falar sobre a 

forma como esta mulher inspirou 

tantas pessoas a apostarem nelas 

mesmas”, comentou, no Twitter, Car-

melita Jeter, colega de equipa de 

Allyson em várias estafetas. No mes-

mo sentido foi a reacção de outra 

companheira de competição, Tianna 

Bartoletta: “Acordei mais cedo para 

testemunhar isto. De ter medo dela 

na escola até correr ao lado dela nos 

Jogos Olímpicos. Faço-lhe a minha 

homenagem. Fabuloso!” 

Com seis títulos olímpicos e 13 

mundiais, a capacidade de resistência 

de Felix estende-se bem para lá das 

Velocista ganhou a 10.ª medalha olímpica

Allyson Felix, uma lenda com um novo recorde aos 35 anos

pistas, ou não tivesse dado à luz a lha 

num parto com severas complica-

ções. Quando apontou a Tóquio 2020, 

confessa, o foco não estava tanto nas 

medalhas, mas no regresso em sim 

mesmo aos grandes palcos. “Isto não 

é apenas sobre mim. Por estes dias 

revi alguns vídeos de quando estava 

no hospital, com a Cammie, e foi a 

esses momentos muito duros que 

tentei agarrar-me”, revelou. 

Agora, a expectativa vira-se para a 

estafeta de hoje dos 4x400m, a última 

prova olímpica da carreira de Felix, 

que já recebeu o incentivo do compa-

triota Carl Lewis, também ele uma 

lenda das pistas. “Parabéns, Allyson. 

Que carreira e que inspiração! Agora, 

siga para a estafeta.” Reuters

Nos Jogos de Los Angeles, em 1984, 

havia mais do que um estádio olím-

pico. Para além do Coliseu, onde 

Carlos Lopes terminou em primeiro 

na maratona, havia o Estádio Olímpi-

co Aquático, que recebia todas as 

provas de natação e saltos para a 

água — era tudo ao ar livre. A saltar 

na prova feminina de trampolins a 

três metros estava uma jovem portu-

guesa de 21 anos chamada Joana 

Figueiredo, que, nervosa e assustada 

com o ambiente, cou em 22.º entre 

24 concorrentes e não avançou para 

a nal. Trinta e sete anos depois, essa 

portuguesa assustada e nervosa é a 

treinadora de um campeão olímpico. 

Joana é o seu nome de baptismo, mas 

no mundo dos saltos para a água toda 

a gente a conhece por Jane. 

Desde 2013 que Jane Figueiredo é 

a treinadora de Tom Daley, o britâni-

co que já ganhou uma medalha de 

ouro em Tóquio nos saltos sincroni-

zados e que está na nal de hoje na 

prancha a dez metros. Antes de 

Daley, Figueiredo já tinha treinado 

campeãs olímpicas russas, mas a sua 

história olímpica começou em 1984 

com Portugal, país do seu pai, Antó-

nio, um lisboeta que foi viver para 

Moçambique e, depois, para o Zim-

babwe — Jane nasceu no Malawi. E foi 

o pai que fez força para que Jane/Joa-

na estivesse em Los Angeles. 

“Nessa altura estava a terminar a 

universidade, queria ir aos Jogos 

Olímpicos e o meu pai contactou o 

Comité Olímpico de Portugal e a fede-

ração de natação. Foram incríveis e 

disseram sim”, recorda ao PÚBLICO 

a treinadora, que tem as melhores 

memórias da sua primeira experiên-

Marco Vaza, enviado a Tóquio
cia olímpica, incluindo ter visto de 

perto uma das lendas da modalidade, 

Greg Louganis, ganhar duas meda-

lhas de ouro. De tudo, menos da sua 

participação como atleta. “Podia ter 

feito muito melhor. Estava muito 

assustada e muito nervosa.” 

Jane não falava uma palavra de 

português, mas isso não foi um pro-

blema. Esteve nas cerimónias de 

abertura e de encerramento, cele-

brou as três medalhas conquistadas 

e partilhou quarto na Aldeia Olímpi-

ca com uma das maiores do despor-

to português. “Foi fantástico, dividi 

quarto com a minha pessoa favorita, 

a Rosa Mota, foi espectacular. Na 

altura não falava português, e rece-

beram-me, apoiaram-me, foi incrí-

vel, foi um tempo especial na minha 

vida. Eu e a Rosa demo-nos muito 

bem, eu era muito nova. Ela foi ter-

ceira na maratona e foi uma celebra-

ção fantástica, tenho memórias 

incríveis disso. Carlos Lopes? Conhe-

ci-os todos, e alguns desse tempo até 

me ligaram para dar os parabéns 

depois da medalha de ouro do 

Tom.” 

Foi a única vez que Jane Figueire-

do, que tem passaporte português, 

representou Portugal nos Jogos — e a 

única vez que Portugal teve alguém 

nos saltos para a água. Crescendo no 

Zimbabwe, Jane Figueiredo sentia-se 

atraída pelo perigo dos saltos porque 

achava a natação “demasiado abor-

recida”. “Era a sensação de perigo, 

eu gostava era de estar no ar, de fazer 

piruetas”, conta. “A natação era só 

andar para a frente e para trás, mas 

nunca se deve dizer isso a um nada-

dor, podem car chateados [risos].” 

Estudou nos EUA, na Universidade 

de Houston, e foi onde teve o seu pri-

meiro emprego como treinadora de 

saltos, a treinar miúdos “que gostam 

de desa os e de fazer piruetas”. E é 

Ex-atleta portuguesa é treinadora de um campeão olímpico

“Dividi quarto com a minha pessoa favorita, a Rosa Mota”

um desa o ainda maior quando se 

encontra pela frente um talento espe-

cial como Tom Daley, uma superes-

trela dos saltos, chamado a ser a gu-

ra dos Jogos de Londres em 2012, 

quando tinha apenas 18 anos. “É pre-

ciso estabelecer uma relação de con-

ança e lealdade, um compromisso 

para trabalhar no duro, mas diverti-

do ao mesmo tempo. O Tom tem 

tudo isso.” 

Desde que começou a trabalhar 

com Jane Figueiredo, Daley conquis-

tou mais dois títulos mundiais, três 

europeus, um título olímpico e mui-

tas outras posições de pódio, incluin-

do um bronze nos Jogos do Rio há 

cinco anos. Mas o britânico, mais do 

que muitos atletas, tem de lidar com 

a atenção diária dos media — “às 

vezes demasiado”, diz a treinadora 

— por ser um atleta de elite bem-pa-

recido e que foi ainda maior quando 

Daley assumiu publicamente ser 

homossexual. “Ele era muito novo 

quando se tornou uma estrela. Teve 

sempre muita atenção dos media, 

mas ao longo dos anos ele tem con-

seguido um bom equilíbrio. Nestes 

Jogos zemos um esforço suplemen-

tar para isso.” 

Mesmo em modo reservado, 

Daley não passou despercebido em 

Tóquio e não foi apenas pela meda-

lha que conquistou. Foi fotografado 

e lmado a tricotar uma camisola 

nas bancadas e essas imagens ime-

diatamente se tornaram virais. Mas 

este é um passatempo, diz Jane 

Figueiredo, tem a sua utilidade: 

“Serve para a cabeça dele se ocupar 

com alguma coisa. É uma coisa de 

que ele gosta e que o mantém calmo. 

Acho que já é mais popular a tricotar 

do que com os saltos.”

Allyson Felix: 
“Muitas vezes 
liguei demasiado 
o meu trabalho 
ao que iria 
acontecer nos 
campeonatos”

Joana, ou Jane, Figueiredo é treinadora de Tom Daley

CLIVE ROSE/GETTY IMAGES
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Desporto

A A A Total

FRANCK ROBICHON/EPA

Agenda dos portugueses  
As horas estão no horário de Lisboa

Amanhã 
2h00  Maria Martins Ciclismo Scratch
2h45  Maria Martins Ciclismo Tempo 

3h26  Maria Martins Ciclismo Eliminação
4h25  Maria Martins Ciclismo Pontos

Se a escalada fosse um desporto olím-

pico em 1896, quando os Jogos reapa-

receram na Era Moderna, não seria 

de certeza numa parede, mas numa 

montanha, assim como a natação 

desses Jogos em Atenas não foi numa 

piscina, mas nas águas do Porto de 

Zea. Mas o espírito seria o mesmo que 

o de Tóquio, onde a escalada fez a sua 

estreia em Jogos Olímpicos. É preciso 

ser-se temerário, aventureiro, ter uma 

mente analítica e uma dose de loucu-

ra, muita força, elasticidade, uma 

tremenda percepção do próprio cor-

po. E dedos inquebráveis. 

     Este é o mundo da escalada que se 

apresentou nos Jogos Olímpicos no 

Japão. Já tinha consagrado o seu pri-

meiro campeão, Alberto Lopez, e, 

ontem, consagrou a sua primeira 

campeã, a eslovena Janja Garnbret, 

absolutamente dominante na nal 

feminina. E não se esperava outra 

coisa. Garnbret limitou-se a repetir no 

palco olímpico o que faz há meia 

década em todos os outros palcos: 

chegou muito mais alto do que todas 

as outras nalistas. 

     É sempre interessante ver como os 

novos desportos se adaptam aos Jogos 

Olímpicos e vice-versa, mas, sem 

público, nunca será uma percepção 

completa. Para quem nunca viu uma 

prova de escalada, as coisas são basi-

camente assim: há três modalidades: 

velocidade, “boulder” e di culdade 

(“lead”). E o título na escalada olímpi-

ca decide-se pela combinação de 

resultados nas três especialidades — 

em Paris 2024, a velocidade terá o seu 

próprio pódio. A primeira ganha 

quem sobe mais depressa (as melho-

res fazem esta ascensão vertical em 

seis ou sete segundos), as outras duas 

exigem outro tipo de atributos. Em 

rapidez é que Janja Garbnet não é tão 

forte (foi quinta), mas a eslovena com-

pensa nas outras vertentes. 

     Todas as paredes estão montadas 

no mesmo palco que faz lembrar o de 

um festival de música — lugares sen-

tados mais afastados e uma zona de 

peão que permite ver de perto as atle-

tas. A da velocidade tem o mesmo 

percurso para duas escaladoras de 

cada vez, e é por eliminação que se 

de ne a hierarquia. Já os “boulders” 

exigem uma ascensão lenta e metódi-

ca, com uma boa dose de sangue-frio, 

mas sem perder de vista o tempo-li-

mite. E as escaladoras podem fazer as 

tentativas que entenderem. Final-

mente, o “lead”, cujo início parece 

fácil, mas que se transforma num 

puzzle em que as peças são os pró-

prios membros. Exige-se muita força 

de tronco e dedos de aço também. E 

Marco Vaza, enviado a Tóquio

por quem estava em posição de 

pódio. Atrás dela caram duas japo-

nesas, Miho Nonaka (prata) e Akyio 

Noguchi (bronze). 

     Se havia título esperado em Tóquio, 

era este. A poderosa eslovena é uma 

“estrela” mundial da escalada, com 

seis títulos mundiais nos últimos cin-

co anos nas várias especialidades 

(menos na velocidade). Começou a 

escalar tudo o que lhe aparecia pela 

frente quando era criança e canalizou 

este comportamento para a escalada 

pro ssional. E resolve como ninguém 

aqueles puzzles verticais. 

      “Quando olhamos para o percurso, 

temos uma imagem na cabeça do que 

temos de fazer. Não temos tempo 

para pensar em mais nada”, diz a 

nova campeã olímpica, que já escalou 

muitas coisas, incluindo a chaminé 

mais alta da Europa — 360 metros na 

Central Eléctrica de Trbolvje, na Eslo-

vénia. Assim que Janja Garnbret 

garantiu a primeira medalha de ouro 

olímpica na disciplina, o animado 

speaker apressou-se a dizer “começou 

a lenda”. Ainda faltam três anos, mas 

ela já é favorita para voltar a ganhar,  

em parede, montanha ou chaminé.

Escalada

Janja Garnbret resolve  
puzzles como ninguém

A eslovena dominou a primeira competição olímpica de escalada

MOHD RASFAN/REUTERS

Quando olhamos  
para o percurso, temos 
uma imagem na cabeça do  
que temos de fazer

Medalheiro  

1.º China 36 26 17 79
2.º EUA 31 36 31 98
3.º Japão 24 11 16 51
4.º Grã-Bretanha 18 20 20 58
5.º COR* 17 23 22 62
6.º Austrália 17 6 21 44
7.º Itália 10 10 18 38
8.º Alemanha 9 11 16 36
9.º Países Baixos 9 10 12 31
10.º França 7 11 9 27
(…) 
50.º Portugal 1 1 2 4
* Comité Olímpico da Rússia 

não há repetições. As atletas têm tem-

po para estudar a parede e fazem-no 

juntas, enquanto tiram impressões, 

mas não podem ver as provas umas 

das outras. Enquanto uma está a 

subir, as outras estão nos bastidores.  

    A eslovena de 23 anos dominou o 

segmento dos “boulders” — comple-

tou dois dos três e chegou longe no 

terceiro — e nenhuma das outras con-

cluiu nenhum. A norte-americana 

Brooke Raboutou bem tentou, mas o 

que conseguiu foi bater com a cara na 

parede. 

     O “lead” também não teve segredos 

para Janja Garnbret, que subiu mais 

alto que a concorrência e mereceu o 

lugar no sofá, que ia sendo ocupado 

Finais  

Finais de hoje (a partir das 9h) 
Beisebol EUA-Japão (masculino)  11h00 
Equestre Saltos (equipas)  11h00 
Natação sincronizada Prova livre (feminino)  11h30 
Pentatlo Laser run (masculino)  11h30 
Luta Livre 65kg (masculino)  11h30** 
Luta Livre 97kg (masculino)  11h30** 
Atletismo Salto em altura (feminino)  11h35 
Atletismo 10.000m (feminino)  11h45 
Karaté Kumité +61kg (feminino)  11h55 
Karaté Kumité +75kg (masculino)  11h55 
Atletismo Dardo (masculino)  12h00 
Futebol Brasil-Espanha (masculino)  12h30 
Atletismo 1500m (masculino)  12h40 
Luta Livre 50kg (feminino)  12h55 
Andebol França-Dinamarca (masculino)  13h00 
Voleibol França-COR (masculino)  13h15 
Atletismo 4x400m (feminino)  13h30 
Atletismo 4x400m (masculino)  13h50 

Finais de amanhã (até às 9h) 
Atletismo Maratona (masculina)  23h00 
Basquetebol EUA-Japão (feminino)  3h30 
Ciclismo de pista Sprint (feminino)  3h45 
Ciclismo de pista Keirin (masculino)  4h00 
Ciclismo de pista Pontos (feminino)  4h25 
Voleibol EUA-Brasil (feminino)  5h30 
Boxe Leve (feminino)  6h00 
Boxe Leve (masculino)  6h15 

Boxe Médio (feminino)  6h45 
Andebol COR-França (feminino)  7h00 
Boxe Super-pesado (masculino)  7h15 
Polo aquático Grécia-Sérvia (masculino)  8h30 

*No caso de ser apurado ** A partir das... 



Público • Sábado, 7 de Agosto de 2021 • 43

O amor pelas bicicletas vem da infân-

cia, de uma altura em que já andava 

“agarrada às bicicletas”, ou de quan-

do o tio a levava para o parque ores-

tal de Monsanto, em Lisboa, onde fez 

os seus primeiros trilhos. Longe de 

imaginar que, um dia, estaria no topo 

do ciclismo nacional e internacional.

Agora, e com apenas 22 anos, Maria 

Martins — ou “Tata”, como também 

é conhecida — prepara-se para deixar 

a sua marca na história da modalida-

de: vai protagonizar a estreia de Por-

tugal na disciplina de omnium no 

ciclismo de pista em Tóquio 2020. 

“Ainda não parece real. Só quando 

estiver no aeroporto e a poucos 

minutos de viajar para Tóquio é que 

vou perceber que realmente estou a 

ir para os Jogos Olímpicos”, confes-

sou, entre risos, a ciclista de Santa-

rém, em entrevista ao PÚBLICO. 

Mas já lá vamos. Maria Martins é 

ciclista federada há dez anos e há 

dois que é atleta da equipa inglesa 

Drops. “No ano passado, devido à 

pandemia, não z nenhuma corrida 

pela equipa. Só este ano é que z as 

primeiras provas. Gosto da equipa, 

do projecto”, revelou, explicando 

que as competições acontecem em 

toda a Europa, em países como Bél-

gica, Holanda, França, Espanha. 

“Há poucos períodos em que estou 

parada”. 

A atleta viu-se, portanto, obrigada 

a deixar o país para ir atrás do sonho 

de ser ciclista pro ssional, ainda que 

o ciclismo português tenha assistido 

a um grande crescimento no número 

de praticantes, mas também na noto-

riedade que tem granjeado nos últi-

mos tempos. 

As estatísticas não enganam. De 

acordo com dados do Instituto Nacio-

nal de Estatística (INE), o número de 

praticantes federados passou de 

8097 em 2010, para 16.542 em 2020. 

Os dados também indicam que é 

maior o número de ciclistas do sexo 

masculino (15.444 contra 1098 

mulheres). 

Maria Martins é uma das atletas 

que têm contribuído para este maior 

reconhecimento da modalidade. Só 

nos últimos anos, arrecadou três 

medalhas: a de bronze nos Euro-

peus de Pista, na Bulgária, em 2019; 

outra de bronze no Campeonato do 

Mundo, que decorreu em Berlim, 

em Março de 2020, e a mais recente, 

de ouro, na Taça das Nações de pis-

ta, na Rússia, no início deste mês de 

Julho. 

Um percurso que só foi possível 

porque galgou fronteiras, por falta de 

Inês Ribeiro

ADRIANO MIRANDA

espaço para crescer enquanto pro s-

sional dentro de portas. “Portugal 

não tem nem equipas nem condições 

para as atletas femininas que quei-

ram singrar. Quem quiser fazer ciclis-

mo pro ssional é impensável não ir 

para fora. Não há mesmo hipóteses”, 

enfatiza. 

Ainda que satisfeita com o percur-

so que escolheu fazer fora do país, 

Maria Martins não esconde a triste-

za pela falta de apoio e de aposta 

que o ciclismo feminino tem em 

Portugal. “De certa forma, deixa-me 

triste, porque gostava de ver uma 

equipa internacional portuguesa e 

que houvesse uma equipa portugue-

sa a correr nas melhores competi-

ções do mundo”, aponta. Mas, com 

apenas 22 anos, está prestes a con-

cretizar um sonho de criança. Um 

sonho que tem, agora, um signi ca-

do especial: “Vou ser eu a abrir este 

livro e a escrever esta primeira pági-

na do ciclismo de pista nos Jogos 

Olímpicos”, congratula-se. 

A constatação não lhe acrescenta 

pressão, mas orgulho. “Sinto orgulho 

por ser a primeira, mas pressão não 

sinto. Sinto que as pessoas que não 

estão por dentro do ciclismo me colo-

cam alguma pressão, mas acho que 

isso acontece em todos os desportos, 

principalmente quando alcançamos 

bons resultados. Mas, para mim, sen-

tir pressão é um privilégio”, a rma, 

com a convicção de que este será 

apenas o início da presença de atletas 

portugueses no ciclismo de pista na 

competição. “Este ano, foi por uma 

vaga apenas que os [ciclistas] mascu-

linos falharam a quali cação [para os 

Jogos Olímpicos de Tóquio]. Foi um 

processo um pouco injusto para eles, 

mas o desporto é mesmo assim”, 

acrescenta. 

E, por falar em sonhos, a ciclista de 

Santarém admite ainda ter um outro 

objectivo (que nada tem a ver com as 

duas rodas) por cumprir, o de ser 

piloto de avião. Maria Martins termi-

nou o 12.º ano e interrompeu os estu-

dos, mas a intenção passa por tirar o 

curso de piloto de avião. Um projec-

to que está apenas em espera. 

O diploma olímpico 
Os dias da atleta olímpica portuguesa 

começam às 7h30. Depois do peque-

no-almoço é altura de seguir para o 

Maria Martins tem uma agenda competitiva preenchida: “Há poucos períodos em que estou parada”

Maria Martins compete em omnium nos Jogos

“Quem quiser fazer ciclismo profissional,  
é impensável não ir para fora”

Nuno Sousa

Graças a uma ponta nal demolido-

ra, Antonella Palmisano conquistou 

ontem a medalha de ouro nos 20km 

marcha femininos, em Tóquio. A ita-

liana desferiu um ataque fortíssimo 

a seis quilómetros do nal e deixou 

para trás toda a concorrência 

(1h29m12s), oferecendo ao país a 

segunda medalha na distância nestes 

Jogos Olímpicos. 

     Na bolsa de apostas, o trio chinês 

constituído por Liu Hong, Qieyang 

Shijie e Jiayu Yang surgia entre as 

mais fortes concorrentes ao pódio, 

com Yang a assumir especial prota-

gonismo, por força do recorde mun-

dial xado a 20 de Março deste ano, 

com 1h23m49s. E a verdade é que as 

três marchadoras lideraram a prova 

durante três quartos do percurso. 

     Com um grupo compacto na fren-

te, Palmisano foi-se resguardando e 

esperando pelo momento certo para 

atacar. A cerca de seis quilómetros 

da meta, a italiana (que este ano 

tinha como melhor marca 1h27m42s) 

acelerou sem olhar para trás, a um 

ritmo que nenhuma das concorren-

tes conseguiu acompanhar. Sur-

preendida, Jiayu Yang ainda tentou 

responder, mas forçou demasiado o 

andamento e acabou por ser penali-

zada, perdendo a hipótese de discu-

tir o pódio (terminou em 12.º). 

    De repente, e face à reacção mais 

e caz da colombiana Sandra Arenas 

e da brasileira Érica de Sena, a China 

cava de fora do pódio, mas a pior 

das notícias estava prestes a chegar 

para Érica: uma penalização forçou-

-a a parar e caiu do terceiro para o 

11.º posto, com Liu Hong a aproveitar 

a oferta para garantir o bronze, a 45 

segundos da vencedora (a prata cou 

mesmo com Arenas, a 25). 

    Ana Cabecinha, única portuguesa 

em acção, rodou na primeira metade 

da prova na cauda do primeiro gru-

po, caindo depois gradualmente até 

terminar na 20.ª posição, quase a 

cinco minutos de Palmisano. Ainda 

assim, a marca obtida (1h34m08s) 

— ainda que distante da 1h28m57s 

registada nos Mundiais de Londres, 

em 2017 — foi a melhor que conse-

guiu numa temporada atribulada. 

     “Tive covid em Janeiro, depois tive 

a morte do meu pai em Abril e che-

gar aqui e gerir as emoções foi muito 

complicado. Ainda ponderei não 

continuar a época, mas custou-me 

tanto este ano que tinha de chegar 

ao m, nem que fosse para dedicar 

ao meu pai”, confessou à RTP.

Marcha

Palmisano 
contraria 
poderio chinês, 
Cabecinha 20.ª

treino — numa média de 20 horas 

semanais. Quando os treinos são 

bidiários, “o dia acaba por se tornar 

muito pequeno”, revela. “É tomar 

banho, almoçar, descansar e prepa-

rar-me para o próximo treino”. 

Ainda que a covid-19 tenha di cul-

tado a preparação em 2020, neste 

ano a pandemia deu algumas tréguas 

e já foi possível voltar a competir. 

“Acho que em termos de provas z o 

razoável. Podia ter sido melhor, mas 

também podia ter sido pior. Quando 

chegar aos Jogos, vou olhar para trás 

e vou ter orgulho do processo que 

tenho levado, com bons blocos de 

treino”, sublinha. 

Em Tóquio, Maria Martins vai ser 

a única representante portuguesa no 

ciclismo de pista na disciplina de 

omnium. Esta prova corresponde a 

quatro corridas de resistência — 

scratch, tempo, eliminação e pontos 

—, durante as quais se vão adquirindo 

pontos. No nal, vence quem tiver 

mais pontuação.  

E quanto aos objectivos para os 

Jogos Olímpicos? “Se me pergunta-

rem o que é que seria para mim sair 

de Tóquio muito satisfeita, eu diria 

que era conseguir o diploma olímpi-

co, ou seja, obter um resultado entre 

as oito melhores atletas”. Uma meta 

que admite ser “difícil”, mas que con-

sidera “alcançável”. “Eu quero che-

gar lá na melhor forma possível e 

fazer o melhor por mim e por todos 

os que apoiam”, naliza.

Quando chegar aos Jogos, 
vou olhar para trás e vou 
ter orgulho do processo 
que tenho levado, com 
bons blocos de treino 
Maria Martins 
Ciclista
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Sporting inicia defesa do título  
com selo do goleador insuspeito 

O Sporting iniciou com uma goleada 

a defesa do título de campeão nacio-

nal, impondo-se na segunda parte ao 

Vizela com o despertar de Pedro 

Gonçalves e o golpe nal de Pauli-

nho. 

Apesar dos fortes condicionalis-

mos defensivos — com uma dupla de 

centrais improvisada e o lateral direi-

to vindo directamente dos Jogos 

Olímpicos, onde representou a selec-

ção da Costa do Mar m —, o Vizela 

justi cou os elogios recolhidos ao 

longo da época anterior e mostrou 

que está na I Liga, 36 anos depois da 

única participação entre os “gran-

des”, para conquistar um lugar entre 

as equipas com genes do futebol 

positivo. 

Crónica de jogo

Augusto Bernardino

futebol despido de adornos, arte 

pura. O jovem “leão” indicava o 

caminho para o pote de ouro no fim 

do arco-irís e inclinava irremediavel-

mente o relvado de Alvalade. 

Ao Vizela começavam a faltar argu-

mentos e forças, até porque Cassiano 

continuava mais ou menos entregue 

a si próprio na frente de ataque, ape-

sar dos desdobramentos de Raphael 

Guzzo, a desafiar as leis da física que 

atraíam a equipa em bloco para a 

área de Charles.  

Dilema que não durou muito, já 

que Pedro Gonçalves não perdoou 

na segunda vez em que a bola o des-

cobriu na área do Vizela, despertan-

do de uma primeira parte em que 

pareceu ausente.  

A agilidade mental e destreza de 

gestos forjaram mais uma pequena 

jóia, demasiado valiosa para as par-

cas posses de um Vizela que, sem 

grande dificuldade, era obrigado a 

reconhecer o estatuto e a força do 

adversário, capitulando pouco 

depois face ao golpe final de Pauli-

nho. O jogo estava resolvido, mas 

não terminado, dando às duas equi-

pas e a alguns jogadores a oportuni-

dade para se mostrarem. 

Reacções

Falhámos um penálti, 
criámos ocasiões e depois 
de fazermos o primeiro 
acabou por ser tudo mais 
fácil 
Rúben Amorim 
Sporting 

Destes jogadores seis 
estrearam-se na Liga. O 
Vizela não veio defender, 
mas o Sporting foi melhor 
Álvaro Pacheco 
Vizela

ANTONIO COTRIM/LUSA

Sporting  3 
Pedro Gonçalves 48’, 64’, 
Paulinho 74’ 

Vizela       0 

Positivo/Negativo

Estádio de Alvalade, em Lisboa 

Espectadores 17 mil espectadores  

Sporting Adán, Gonçalo Inácio, 
Coates, Feddal (Tiago Tomás, 87’), 
Ricardo Esgaio, Palhinha a59’ (Daniel 
Bragança, 77’), Matheus Nunes, 
Vinagre (Matheus Reis, 78’), Pedro 
Gonçalves (Tabata, 86’), Paulinho, 
Jovane (Nuno Santos, 67’). Treinador 
Rúben Amorim. 

Vizela Charles, Ko i a30’, Marcos 
Paulo,  Kiki Afonso, Ofori, Méndez 
(Tomás, 86’ a90+2’), Kiko Bondoso, 
Samu a13’, Raphael Guzzo,  Francis 
Cann (Nuno Moreira, 55’), Cassiano 
(Schettine, 86’). Treinador Álvaro 
Pacheco. 

Árbitro António Nobre (AF Leiria)  
VAR Nuno Almeida (AF Algarve) 

Pedro Gonçalves 
Decidiu o jogo com dois 
golos de soberba 
execução. O goleador da 
Liga passada regressou 
inspirado e disposto a 
defender o título. 

R. Vinagre 
Chamado a render Nuno 
Mendes, assumiu 
protagonismo na fase 
inicial, criando os principais 
lances de desequilíbrio. 

Koffi 
Sacrificou-se e enquanto 
durou não deu tréguas. 

Jovane 
Procurou a baliza com 
insistência, mas fracassou. 
O penálti falhado acabou 
por afectá-lo.

Bis de Pedro Gonçalves 
desmantelou futebol 
positivo do Vizela, que nada 
pôde fazer para evitar o 
destino na segunda parte

O Sporting, com Rúben Vinagre a 

estrear-se e a assumir-se como única 

alteração (forçada pela lesão de 

Nuno Mendes) relativamente ao 

jogo da Supertaça Cândido de Oli-

veira, precisou de alguns instantes 

para perceber a dinâmica dos 

minhotos, que só não se adiantaram 

aos oito minutos porque Cassiano 

estava em posição irregular quando 

bateu Antonio Adán com grande 

classe. 

O Vizela acabaria por não conse-

guir capitalizar os bons movimentos 

ofensivos, vendo-se progressivamen-

te encostado à área de Charles, guar-

da-redes que teve intervenção valio-

sa num cabeceamento de Paulinho. 

Nessa altura, já o Sporting se asse-

nhoreava do jogo, levando Kiki Afon-

so a desviar o remate de Jovane e, 

pouco depois, Koffi a cortar com o 

braço, na área vizelense, um ataque 

de Paulinho. 

Árbitro e VAR estiveram de acor-

do, apesar de o lance ser discutível, 

mas Jovane Cabral disparou para as 

bancadas, falhando o penálti a 15 

minutos do intervalo. 

Com Ricardo Esgaio na direita e 

Vinagre muito vertical, num duelo 

aceso com Koffi, o Sporting respirava 

confiança na linha mais recuada, 

dando a Matheus Nunes e Palhinha 

tempo e oportunidade para explorar 

os desequilíbrios de um adversário 

que formava um cordão a meio-cam-

po com quatro unidades de pendor 

mais ofensivo, risco que Alex Mén-

dez ia tentando compensar. 

E se na primeira metade o Vizela 

manteve a baliza segura, tudo se alte-

rou numa tentativa de variação do 

centro do jogo em que Koffi permitiu 

a intercepção a meio-campo. Pauli-

nho progrediu, esperou por Pedro 

Gonçalves e serviu o goleador da 

época passada.  

Até então discreto, Pedro Gonçal-

ves mostrou a profunda beleza do 

I Liga

Jornada 1 
Sporting-Vizela  3-0 
Arouca-Estoril  12h45, SPTV3 
Moreirense-Benfica  18h, SPTV1 
Marítimo-Sp. Braga  20h30, SPTV1 
Tondela-Sta. Clara  amanhã, 15h30, SPTV3 
Vitória-Portimonense  amanhã, 15h30, SPTV2 
FC Porto-Belen. SAD  amanhã, 18h, SPTV1 
Paços-Famalicão  amanhã, 20h30, SPTV1 
Gil Vicente-Boavista  2.ª feira, 20h15, SPTV1
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Jorge Jesus em Moreira de Cónegos  
preocupado com a Liga dos Campeões
Apesar da vitória na Rússia, 
técnico do Benfica entende 
que não deveria competir 
entre os jogos da 
Champions, com o Spartak

O fugitivo Kyle Murphy contrariou a 

expectativa de uma chegada ao sprint 

em Castelo Branco, bene ciando da 

placidez de um pelotão demasiado 

preocupado com a Torre, para con-

quistar a segunda etapa da Volta a 

Portugal em bicicleta. 

“É muito surpreendente, muito 

bom”, foram estas as palavras escolhi-

das pelo norte-americano para des-

crever a sua primeira vitória como 

pro ssional e que resumem na perfei-

ção a segunda tirada da 82.ª Volta a 

Portugal, em que o pelotão facilitou 

e, quando acordou, já não conseguiu 

apanhar o corredor da Rally Cycling. 

De currículo modesto — o terceiro 

lugar nos Campeonatos Nacionais 

deste ano será um dos maiores desta-

ques —, Murphy, que já tinha partici-

pado na edição especial da prova, 

assim como na Volta ao Algarve deste 

ano, considerou que este é um 

“momento de viragem” para si e para 

a sua equipa, depois de anos de mui-

tas di culdades. 

Era uma das raríssimas oportuni-

dades para os sprinters nesta edição, 

mas a permissividade do pelotão, na 

véspera dos 170,3 quilómetros entre 

a Sertã e o alto da Torre, permitiu que 

um dos fugitivos do dia chegasse iso-

lado a Castelo Branco, onde a W52-FC 

nios-LA Sport) e Andrew Turner 

(SwiftCarbon), o trio que atacou pela 

primeira vez ao quilómetro três, sem 

sucesso, e voltou a tentar sete quiló-

metros depois, com um desfecho 

feliz. Com a conivência da Efapel, que 

não impôs um ritmo forte na perse-

guição, numa clara poupança para a 

etapa ‘rainha’, os três chegaram a 

dispor de uma vantagem de mais de 

nove minutos — a 20km de Castelo 

Branco, a diferença era ainda supe-

rior a três minutos. 

Scheulen foi o primeiro a abdicar 

da fuga, seguindo-se Turner, com 

Murphy, que não deixou de salientar 

o papel dos seus companheiros de

jornada no seu triunfo, a encontrar 

forças onde estas já não existiam para 

cortar a meta isolado. 

No pelotão, a W52-FC Porto sur-

preendia com uma táctica bem deli-

neada, preparando o ataque de Joni 

Brandão, que terminou em segundo 

lugar, posição muito celebrada pelos 

portistas. 

Já o líder da corrida como que se 

despediu da camisola amarela. “Está 

a ser uma Volta bonita e ir de amare-

lo para a Torre pode ser que dê uma 

força extra, mas sei que não é o meu 

terreno predilecto”, assumiu Rafael 

Reis.

Jorge Jesus

Kyle Murphy vence etapa após fuga, 
Rafael Reis continua líder

Jorge Jesus, treinador do Ben ca, 

assumiu que dará prioridade ao jogo 

da terceira pré-eliminatória da Liga 

dos Campeões, com o Spartak de 

Moscovo, relativamente ao compro-

misso desta tarde (18 h) com o Morei-

rense, da jornada inaugural da I Liga, 

em Moreira de Cónegos. 

As “águias” estreiam-se na edição 

2021/22 do campeonato entre os 

embates da Rússia (0-2) e de Lisboa 

(terça-feira, 20h), com o Spartak 

Moscovo, que Jorge Jesus aponta 

como objectivo primordial no curto 

prazo. 

“Este apuramento é fundamen-

tal, desportiva e nanceiramente. 

E não há muito tempo. No campeo-

nato, temos trinta e tal jornadas. 

Por isso, daremos prioridade aos 

jogos da Champions”, realçou em 

conferência  de imprensa realizada 

em Braga, onde decorre o estágio 

do clube lisboeta. 

Jorge Jesus explicou que o ideal 

seria não haver nenhum jogo a 

meio da eliminatória da Liga dos 

Campeões, apesar de não deixar 

de sublinhar que o plantel do Ben-

ca está “preparado” para um 

calendário com poucos dias de 

intervalo entre desa os. O treina-

dor analisou o adversário minhoto, 

emblema que orientou na tempo-

rada de 2004/05, frisando as “di

culdades” normalmente sentidas 

pelos “grandes” nas deslocações 

ao estádio dos “cónegos”. 

“O Moreirense trocou de treina-

dor, mas em termos de jogadores 

não mudou muito. Vamos ter um 

jogo difícil”, antecipou, sem escon-

der outras preocupações relacio-

nadas com baixas que poderão 

implicar uma adaptação no estilo 

de jogo. Com Seferovic lesionado 

e Rodrigo Pinho em dúvida, Jorge 

Jesus con rmou a inclusão do 

reforço contratado aos belgas do 

Gent, Roman Yaremchuk, na lista 

de convocados. O treinador admi-

tiu a possibilidade de abdicar do 

sistema de três centrais, essencial-

mente devido à “fadiga” e aos “pro-

blemas musculares” apresentados 

por Vertonghen e Lucas Veríssi-

mo. 

Afastado das conquistas na épo-

ca passada, o técnico dos encarna-

Classificação

Etapa 2 (P. de Sor-Castelo Branco) 162,1 km 
1.º Kyle Murphy (Rally Cycling) 3h57m49s 
2.º Joni Brandão (W52/FC Porto) a 12s 
3.º Lluis Mas (Movistar) a 17s. 
4.º Daniel Freitas (R. Popular/Boavista) m.t. 
5.º Luís Gomes (Kelly/Simoldes) m.t. 

Classificação geral 
1.º Rafael Reis (Efapel) 8h16m39s 
2.º Mauricio Moreira (Efapel) a 13s 
3.º Diego Fuentes (Kern) a 17s 
4.º  Jóni Brandão (W52-FC Porto) a 18s 
5.º Juri Hollmann (Movistar) a 21s 
6.º Tom Wirtgen (Bingoal) m.t. 
7.º Gustavo Veloso (Tavira) a 22s 
8.º António Carvalho (Efapel) m.t. 
9.º Orluis Aular (Caja-Rural) a 24s 
10.º Javier Moreno (Efapel) m.t.

dos não acusa a “pressão”, vincan-

do que só consegue trabalhar com 

“responsabilidade” e “exigência de 

ganhar”. 

Já sobre o regresso dos especta-

dores, Jorge Jesus lembrou que os 

adeptos do Ben ca costumam estar 

em maioria nos estádios portugue-

ses, revelando-se “muito importan-

tes para as vitórias da equipa”, 

lembrando o papel que o público 

pode ter na segunda mão da Liga 

dos Campeões, frente ao Spartak. 

“Nos nossos jogos, praticamente 

70 a 80 por cento dos adeptos são 

do Ben ca. Estamos desejosos de 

chegar ao primeiro jogo no Estádio 

da Luz, na terça-feira, para estar-

mos em contacto com os nossos 

adeptos, que nos vão ajudar mui-

to”, concluiu Jorge Jesus. PÚBLI-
CO/Lusa

Porto fez prova de vida, lançando Joni 

Brandão, que foi segundo na meta, a 

12 segundos do vencedor, e que recu-

perou cinco para o camisola amarela 

Rafael Reis (Efapel), subindo ao quar-

to lugar da geral. 

A alentejana Ponte de Sor, a única 

cidade em estreia nesta edição, aco-

lheu o arranque dos 162,1 quilómetros 

da segunda etapa, animada por 

Murphy, Marvin Scheulen (LA Alumí-
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“As origens 
das nossas 
neuroses 
sociais estão 
nas elites”

Joacine  
Katar Moreira

Aline Flor (texto) e Paulo Pimenta ( fotos)

“I
rmã, tu já não és 

africana, tu és 

portuguesa! Vais para 

África fazer o quê?” Foi 

ao m de mais de uma 

década a viver em 

Portugal, aonde chegou aos oito 

anos, que Joacine Katar Moreira, 

deputada e historiadora de origem 

guineense, percebeu que havia 

“muitas interseccionalidades” na 

sua existência. Faz uma pausa nas 

férias com a família para uma 

conversa com o P2, onde fala sobre 

as raízes guineenses e o entrelaçar 

do percurso anti-racista com as 

ideias ambientalistas do partido 

que a elegeu — e com o qual entrou 

em ruptura. Aponta o dedo à 

comunicação social e às elites por 

tornarem difícil que o debate sobre 

o racismo se aprofunde. “São as 

elites que têm tido um papel 

relevante na má condução da 

questão racial”, a rma. 

Acordámos com comentários 

sobre a medalha de Pedro 

Pichardo, atleta nascido em 

Cuba, “não ser uma medalha 

100% portuguesa”. O que lhe 

desperta este tipo de posições? 

Infelizmente são maneiras de se 

olhar para a identidade, para o 

que é a História nacional, com 

uma óptica ainda muito salazarista 

em alguns aspectos, e ao mesmo 

tempo vai além disso, vai ao 

colonialismo. O salazarismo dava 

uma ideia de uma unidade 

geográ ca, de um Portugal “do 

Minho a Timor”, mas não 

necessariamente de defesa dos 

indivíduos que habitavam aqueles 

territórios. Havia uma ideia de 

portugalidade muito falsa, que 

tinha como objectivo manter os 

territórios ocupados. O 

colonialismo desde o início teve a 

necessidade de hierarquizar, de 

subalternizar e de de nir quem 

era nacional e quem não era. Em 

meados do século XX, o estatuto 

do indigenato identi cava quem 

eram os civilizados e quem não 

eram os civilizados.  

Tivemos outros medalhados 

negros, temos também o 

exemplo de futebolistas 

naturalizados para jogar na 

selecção. Quem é que dita o que 

é ser português? 

Na minha óptica, todas as 

neuroses relacionadas com 

racismo e xenofobia, com a 

exclusão de minorias étnico 

Entrevista Em 2019, foi a primeira mulher 
negra a liderar uma candidatura às 
legislativas, entrando no Parlamento com 
estrondo. Joacine Katar Moreira não poupa 
ataques às elites — em particular aos media

raciais, e quando digo neuroses 

não é nenhum ataque às questões 

de saúde mental... 

São neuroses da sociedade... 

Neuroses sociais. As origens das 

nossas neuroses sociais, 

ironicamente, estão nas elites. 

Embora quem enche as caixas dos 

comentários não sejam 

propriamente indivíduos das 

elites,  são as elites que têm tido 

um papel relevante na má 

condução da questão racial. São as 

elites que legitimam, 

nomeadamente a comunicação 

social, a entrada de um partido de 

extrema-direita que arrastou a 

direita democrática para a arena 

do extremismo, do racismo e da 

xenofobia. Toda a gente 

responsabiliza os cidadãos pela 

sua atitude racista, malformada, 

mas o que está na origem disto são 

as elites que controlam a 

comunicação, que legitimam estas 

atitudes, que abordam as questões 

raciais e étnicas de maneira a 

exacerbar estes sentimentos na 

população. 

Ou seja, mantendo os debates 

sempre pobres, reduzindo-os a 

visões simplistas... 

Ridicularizamos todos os debates 

necessários, que é a única maneira 

de não afectar as estruturas, de 

não afectar a elite política, 

económica, empresarial, 

industrial, da comunicação. Há 

uma enorme resistência a que 

indivíduos racializados ocupem 

lugares de visibilidade. Porque 

aqui não se trata de rejeitar 

indivíduos, trata-se de rejeitá-los 

onde se acha que são áreas de 

usufruto e de privilégio. Ninguém 

rejeita a sua empregada doméstica 

de origem cabo- -verdiana, 

ninguém rejeita a sua empregada 

angolana que trata dos idosos, 

ninguém rejeita na restauração a 

mão-de-obra das pessoas 

racializadas. Nem ninguém se 

questiona sobre a sua 

nacionalidade, porque entendem 

que estes se encontram onde 

precisam de estar: na base da 

pirâmide. Agora um negro a 

receber medalhas olímpicas em 

ambientes em que está a ser 

olhado, identi cado como 

nacional… Há uns tempos era-nos 

normal que Eusébio fosse um 

ícone negro do desporto, mas 

Eusébio não era a pessoa mais 

revolucionária, nunca lutou 

contra as estruturas. É um negro 

que nunca ameaçou 

verdadeiramente romper com o 

privilégio. 

Gostamos do bom imigrante... 

A geração dos meus pais, dos 

meus tios-avós e dos avós de 

muitos e muitas afrodescendentes 

era a geração que imigrou para 

Portugal assumindo que estava 

numa terra estrangeira e que eles 

é que tinham que se adaptar, que 

se orientar, que aceitar as 

di culdades, a exclusão social, 

morar nas barracas, ter empregos 

mal remunerados. Eles achavam 

que isto era um preço alto que a 

imigração originava, mas que ao 

menos tinham depois os lhos e os 

netos em melhores circunstâncias, 
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perguntavam: “Quem é esta? 

Nota-se mesmo que não é daqui.” 

A maneira de estar, de se 

comportar, de dizer olá — 

ninguém diz olá na Guiné —, 

sabem logo que tinha vindo de 

Portugal. 

Já era vista como portuguesa... 

Era vista como uma pessoa 

originária daquele território, mas 

já não era uma “verdadeira” 

guineense. O ambiente, o clima, 

essas coisas todas, também não 

era o meu ambiente. Há muitos 

elementos na Guiné, os hábitos, as 

tradições, a gastronomia, os 

afectos, em que obviamente sou 

guineense, sou uma mulher 

africana. Mas eu não sou 

unicamente africana, nem sou 

unicamente guineense. Tenho 

in uências. Também me identi co 

com muitos dos elementos da 

cultura portuguesa, fui educada 

numa aldeia chamada Gradil, 

dancei no rancho folclórico. Não 

preciso rejeitar nenhuma das 

minhas in uências porque sou 

precisamente o resultado do meu 

país de origem e do meu país de 

acolhimento. 

Até porque a forma como as 

outras pessoas nos vêem não é 

algo que se possa controlar... 

Há uma frase de Chinua Achebe 

em que ele diz “Nobody can teach 

me who I am”. Houve uma altura 

em que tinha essa frase escrita em 

todos os meus cadernos, era o meu 

mantra. Ninguém pode ensinar-me 

quem eu sou. Há obviamente 

muitas interseccionalidades na 

existência de indivíduos como eu, 

de mulheres como eu, e de 

políticas como eu. Mas esta 

interseccionalidade, este desaguar 

de in uências ainda é olhado como 

resistência e como algo negativo. 

Isto numa altura em que toda a 

gente fala de diversidade, em que 

há nanciamento para a inclusão, 

em que nos olhamos enquanto 

elementos do mundo globalizado, 

em que nos alimentamos com 

alimentos de todo o mundo, com 

todas as in uências, e nos achamos 

as pessoas mais cosmopolitas. 

Também enquadramos a 

expansão colonial como uma 

experiência histórica 

cosmopolita, às vezes sem 

reconhecer que foi um período 

de grande violência... 

É a coisas como isto que chamo 

neurose social. Como é que c

Ninguém rejeita  
a empregada 
doméstica de origem 
cabo-verdiana  
ou a angolana que 
trata dos idosos. 
Agora, um negro 
identificado como 
nacional a receber 
medalhas olímpicas…  

[No Livre] Todos 
assistimos ao maior 
ataque que se fez em 
directo a uma pessoa 
na política. (…) Foi um 
choque absoluto.  
Isto deu-me todas  
as respostas que não 
tinha obtido até aí 

P

imigrantes, são a terceira geração 

de imigrantes”. Nós não migramos 

para lado nenhum, nós somos 

descendentes. Não somos 

imigrantes, somos nacionais 

(embora alguns não tenham 

nacionalidade, apesar de terem 

nascido em Portugal). Estes 

indivíduos são daquela geração de 

atletas como Nelson Évora e 

Patrícia Mamona. Eu vim com oito 

anos, toda a minha escolarização, 

todas as minhas memórias de 

infância e adolescência, os 

primeiros relacionamentos, entrar 

na universidade, o evoluir da vida, 

são memórias nacionais. Não 

tenho memória nenhuma de 

infância da Guiné. 

Quando voltou lá? 

Voltei no último ano da 

universidade, mais de dez anos 

depois. Foi com o objectivo de 

veri car se havia maneira de 

regressar para contribuir para o 

desenvolvimento da Guiné-Bissau. 

Que era o plano quando veio 

para Portugal... 

Nessa época, ainda acreditava que 

era unicamente guineense. 

Durante a nossa infância inteira, 

temos que responder 

sucessivamente à questão: “De 

onde és?” Respondia sempre: “Eu 

sou da Guiné, vim aqui para 

estudar, mal acabe a universidade 

vou regressar à Guiné-Bissau”. E 

foi na universidade que um 

daqueles estudantes que vinham 

estudar no âmbito dos acordos de 

cooperação, quando descobriu 

que já estava aqui desde os oito 

anos, riu-se de eu ter o mesmo 

discurso que ele que estava aqui 

há um ano. “Irmã, tu já não és 

africana, tu és portuguesa! Vais 

para África fazer o quê?” Foi ali 

que pensei que estava a ir para 

onde me estavam a empurrar. Do 

tipo, vai para a tua terra. E 

realmente estive na minha terra 

no meu último ano da 

universidade. É irónico, porque 

nós romantizamos a ida ao nosso 

país de origem. Achamos que é lá 

que nos vamos encontrar, que 

vamos ser amados e olhados 

enquanto elementos do território. 

E foi muito difícil, não me senti em 

casa. Onde quer que eu entrasse 

com acesso às aulas, à escola. 

Uma espécie de contrapartida... 

Era uma geração que se estava a 

adaptar a um novo ambiente. Mas 

os lhos destas gerações não são 

angolanos, não são guineenses, 

não são moçambicanos, não são 

cabo-verdianos. São nacionais. 

Eles não olham para o seu país de 

origem com os mesmos olhos que 

os pais ou que os avós olhavam. 

Eu estou na minha terra. Embora 

seja de origem cabo-verdiana, 

guineense, moçambicana, a 

minha terra é esta, e não a outra. 

O olhar é outro, é de alguém que 

está a movimentar-se no seu 

território. Mas o que é que a 

sociedade faz? Em algumas 

épocas, disse “vocês ainda são 
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iremos combater o racismo se 

uma enorme parte da sociedade 

diz que o racismo não existe? 

Dizem que os racistas são na 

verdade os próprios anti-racistas, 

porque passam a vida a falar de 

racismo e isso é que está a 

aumentar o racismo. Como é que 

se desconstrói isto? Faremos isso 

com o apoio das nossas elites. Mas 

as nossas elites fazem o inverso. 

Tornam difícil esse debate? 

Trazem obstáculos a este 

desmisti car de uma série de 

complexos que ora são de 

inferioridade, ora são de 

superioridade. 

Em que situações? 

Falo, por exemplo, de indivíduos 

que têm uma enorme di culdade 

em reconhecer os nossos atletas 

como verdadeiros portugueses, 

mas ao mesmo tempo cam 

contentíssimos a ver um alemão a 

esforçar-se a cantar fado, ou cam 

emocionadíssimos quando alguém 

do Norte da Europa diz: “Olá, bom 

dia, tudo bem?” Ao mesmo 

tempo, acham que alguém de 

origem angolana, moçambicana, 

guineense não fala o português 

como deve ser. 

Na academia já se vê isso com 

brasileiros também... 

É um horror, não é? A quem é que 

interessa a manutenção destas 

lógicas de pensamento e de acção 

alicerçadas na discriminação, no 

racismo, na xenofobia? A quem 

interessa isso? Se re ectirmos 

sobre isto, vamos entender 

porque é que não existe um 

esforço nacional de 

desmisti cação da história 

colonial, da revisão da maneira 

como a história é leccionada. Isto 

já não é admissível hoje em dia. 

Não por uma questão de 

militância anti-racista, dos 

movimentos sociais, mas por uma 

questão de verdade histórica. O 

que houve foi invasão, saque, 

colonialismo, violência, 

escravatura. E se isto não estiver 

de uma forma inequívoca nos 

materiais de História, na maneira 

como nos relacionamos com a 

nossa história, ainda estamos a 

viver fantasia colonial. 

Temos a estratégia contra o 

racismo e a discriminação. Que 

efeitos pode ter? 

Algumas são reivindicações das 

associações de imigrantes há 

muitos anos. Por mais que se 

esforcem por omitir, também não 

podem descontextualizar uma 

maior discussão nacional sobre o 

racismo descontextualizando da 

entrada na AR de três deputadas 

negras pela primeiríssima vez, e 

dos impactes que isso originou. 

Todos assistimos ao maior ataque 

que se fez em directo a uma 

pessoa na política. Mas não teve só 

estava a inventar a gaguez, a 

minha tese de doutoramento foi 

investigada. Isto nunca houve 

antes.  

Pode estar no Parlamento, 

desde que não se porte mal... 

[Riso] Já estava à espera de uma 

resistência alta, a vários níveis. 

Mas confesso que não estava à 

espera da enxurrada de violência, 

uma violência descomunal a que 

nunca tinha assistido antes, mas 

que era ao mesmo tempo algo 

jocoso, com muita ironia, com 

muito escárnio, muita tentativa de 

ridicularização. Era muito ódio e 

ao mesmo tempo muito riso. Isto 

deu-me todas as respostas que não 

tinha obtido até aí. O que não era 

óbvio tornou-se visível. Ver como 

se comportavam no meio disto 

tudo pessoas que admirava, 

pessoas de esquerda, anti-racistas, 

foi um choque absoluto. Era como 

se tivesse havido uma autorização 

do racismo, do ódio e da violência 

sobre a Joacine. Criaram essa 

entidade. Desumanizaram-me. 

E as acusações de não estar a 

cumprir o programa?  

A minha óptica do ambientalismo 

não é pequeno-burguesa. Insisti na 

ideia de que não há justiça 

climática sem justiça social, e foi 

este o tema dessas legislativas. As 

minhas inquietações alimentaram 

a falácia de que eu não me 

preocupava com as questões 

ambientais nem tinha uma óptica 

ambientalista igual à do partido. As 

minhas iniciativas legislativas logo 

no início eram relacionadas com o 

ambiente.  

Há uns anos mencionou a 

reflexão que estava a fazer 

sobre feminismos africanos... 

Nestes últimos dois anos ganhei 

outra perspectiva sobre o 

feminismo, especialmente sobre os 

movimentos feministas nacionais. 

Também vi aqui algo que ouvia 

recorrentemente de feministas 

negras, africanas, 

norte-americanas, brasileiras. As 

feministas brancas não foram 

solidárias com uma mulher negra 

política que foi alvo das maiores 

violências que alguma vez assisti 

no espaço público. 

Sente-se num espaço solitário... 

É. Já não é algo que me origine 

grandes ansiedades. Mas o facto é 

que nem eu sei de que maneira é 

que aguentei. Não sou uma 

heroína ou alguém com uma 

energia extraordinária. Sou 

humana, tenho as minhas 

ansiedades, os meus stresses, os 

meus receios, mas nem sei 

racionalizar [o que aconteceu]. A 

minha certeza é uma, não dá para 

recuar. Não vou recuar. Vou 

mostrar, vou trabalhar, e daqui a 

uns anos o que não era óbvio será 

óbvio.

Não sou uma heroína, 
sou humana, tenho  
os meus receios. Mas 
não dá para recuar. 
Não vou recuar. Daqui 
a uns anos, o que não 
era óbvio será óbvio 

partido e já não se identi cavam 

com o Livre liderado pela minha 

pessoa. Estava em andamento um 

processo de retirada de con ança. 

Já tinham uma equipa pronta para 

me substituir. Não votei 

favoravelmente o voto do Partido 

Comunista para evitar que me 

fosse retirada a con ança política. 

Exigi que o partido me indicasse 

qual o sentido de voto. 

Mas o voto levantava dúvidas? 

Era uma abstenção, não era um 

voto contra. Nós enviamos ao 

partido todo o guião das votações. 

Era uma prática que tínhamos 

iniciado antes, porque eles 

também queriam dar o seu 

contributo, eles enviavam-nos por 

e-mail o sentido da sua votação 

em várias matérias. Nessa da 

Palestina, insistimos até sexta-feira 

de manhã. Não dava para 

votarmos contra, mas também era 

arriscado votar a favor num 

momento em que estava a ser 

acusada de estar a meter na 

esquerda radical um partido que 

queria estar no meio da esquerda. 

Foi um dos votos mais difíceis. 

Depois, os mesmos que me 

estavam a acusar de estar a 

radicalizar o partido e transformar 

o Livre em extrema-esquerda, no 

sábado de manhã, estavam a 

acusar-me de ser uma pessoa de 

direita apoiante de Israel. E na 

assembleia que era para discutir a 

minha radicalização do partido 

Livre já não se falou da 

radicalização do partido, falou-se 

de eu ir embora porque era 

apoiante de Israel. Desde o início 

houve imensas tentativas de me 

descredibilizar, dizerem que 

impactos negativos. Acabou-se a 

ideia de que os negros, as pessoas 

racializadas, são pessoas 

politicamente alienadas e que não 

querem saber da política, que não 

elegem, não são eleitos, não 

votam. Hoje em dia vejo um 

muitíssimo maior envolvimento 

das pessoas racializadas. 

Também se viu com a 

manifestação no início de 2019 

depois do episódio de violência 

policial no Bairro da Jamaica... 

E, repare, eram indivíduos que 

não estavam nos nossos 

movimentos, não eram activistas 

anti-racistas. Eles uniram-se com 

mensagens de WhatsApp por 

causa daquela violência no 

Jamaica. As mensagens que alguns 

receberam era “podia ser a nossa 

mãe”. Isto uniu uma juventude 

que nunca se tinha manifestado 

antes e não desceu a Avenida da 

Liberdade, subiu-a. A maioria 

vinha da margem Sul, saíram no 

Terreiro do Paço, no Cais do 

Sodré, para irem para a Avenida 

da Liberdade têm que subir. A 

violência sobre estas pessoas, 

destacar-se forças de segurança 

para aquele local, quando os 

jovens estavam a manifestar-se 

paci camente, diz muito da nossa 

sociedade. Houve manifestações 

de estudantes pelo clima e não 

houve isso. Aqueles indivíduos 

estavam a ocupar um lugar que 

não lhes pertence. Aqueles jovens 

subiram a Avenida da Liberdade 

para nos mostrar que precisamos 

de um novo 25 de Abril. Para mim, 

foi um momento extremamente 

simbólico. 

Como é que as suas posições se 

conciliavam com as do Livre? 

Houve uma abertura enorme no 

que diz respeito ao anti-racismo e 

ao feminismo. Caso contrário, não 

estaria lá. Nas eleições europeias, 

eu e o Rui Tavares estivemos em 

Bruxelas e uma das intervenções 

minhas mais ouvidas foi que a 

Europa não é branca. E ninguém 

reclamou sobre isto no partido. As 

ansiedades em relação ao 

anti-racismo só se iniciaram 

depois das eleições, comigo na 

Assembleia. Antes disso, nunca. 

Depois das eleições legislativas é 

que deu a ideia de que ninguém 

sabia quem eu era, que ninguém 

imaginava isto, ninguém 

imaginava aquilo. Já antes daquela 

votação, da abstenção no voto da 

Palestina, tinha sido marcada uma 

assembleia extraordinária, 

convocada por alguns militantes 

que eu não conhecia, que me 

acusavam de estar a radicalizar o 
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MÚSICA 
O Parque Zoológico da Música 
PALMELA Parque Venâncio 
Ribeiro da Costa 
Amanhã, às 17h30. Grátis 
A Quinta da Amizade de Jorge 

Salgueiro está na base do 

espectáculo que se desdobra em 

dois momentos: o primeiro dá a 

conhecer os animais e os 

instrumentos da quinta num 

percurso com dez paragens; no 

segundo, é interpretada a obra 

pela Orquestra Sinfónica de 

Lisboa, narrada por So a Vitória.  

MUSICAL 
A Casinha de Chocolate  
LISBOA Jardim Fernando Pessa 
(Areeiro). Hoje, às 11h. Grátis 
Música, teatro e dança contam a 

história clássica dos irmãos 

Grimm em que duas crianças 

perdidas não resistem à tentação 

de entrar numa casinha de 

chocolate. O problema é que ali 

vive uma bruxa para quem as 

guloseimas são elas.  

ACTIVIDADES 
Agosto Flutuante 
MOITA Praia Fluvial do Rosário 
Hoje, às 13h30; amanhã, às 14h. 
Grátis 
À beira-Tejo, está tudo a postos 

para receber quem queira praticar 

canoagem. Basta aparecer 

devidamente equipado: fato de 

banho, T-shirt, chapéu, protector 

solar e água. 

Rita Pimenta

vale também pela originalidade de 

fazer variar o tamanho das páginas à 

medida que se avança na leitura e no 

folhear. Começando com o tamanho 

que se espera para o seu formato, 

logo se assiste ao gradual encolher do 

papel, a par da aproximação do tem-

po presente.  

A meio do livro, quando o futuro se 

anuncia, há um crescendo proporcio-

nal e simétrico ao do passado invoca-

do. E as folhas de papel vão aumen-

tando até ao formato em que tudo 

começou.  

Crianças e adultos vão gostar des-

te objecto e deste exercício de pensar 

sobre “o que fica do que passa” e 

sobre o que o futuro trará. Mesmo 

que não conheçam ainda as respos-

tas. É sabido que para cada leitor 

“era uma vez” e outra e outra… e 

outra ainda. 

Mais uma pergunta da autora: “O 

que irá marcar-te para sempre?” Tal-

vez um livro. Pode até ser este. 

Artes à rua: o prometido é de VIDE 
Até 15 de Agosto, Castelo de Vide é palco de 
espectáculos para todas as idades. A cortesia é do 
VIDE — Festival de Artes pela Rua, que, entre outros 
convidados, traz Cláudia Gaiolas (Antiprincesas: 
Clarice Lispector, na imagem), Catarina Requeijo, 
Erva Daninha, Pia Teatro, O Gajo e Norberto Lobo. 

Era Uma Vez  
(e Muitas  

Outras  
Serão) 

Texto e 
ilustração: 

Johanna  
Schaible 

Tradução:  
Isabel Minhós 

Martins e 
Mariana Vale 

Revisão:  Carlos 
Grifo Babo 

Edição: Planeta 
Tangerina 
54 págs.,  

18,90€

Não pára, já existia antes de nós  
e perdurará para além de nós.  
O tempo é o que fazemos dele

O que o tempo faz e nos faz 

À beira-Tejo, está tudo a postos

para receber quem queira praticar 

canoagem. Basta aparecer

devidamente equipado: fato de

babab nho, T-shirt, chapéu, protector

sosososoosss lar e água.

vez um livro. Pode até ser este. Tangerina
54 págs., 

18,90€

Entre anseios e receios, este livro 

convida ao pensamento filosófico 

que a passagem do tempo impõe. 

Cada frase inquisitiva, grafada como 

legenda de uma imagem antiga ou 

actual, convoca o leitor para a refle-

xão sobre o que o tempo faz e nos 

faz. Mas também para o que fazemos 

e faremos dele. 

Johanna Schaible vive na Suíça e 

trabalha em ilustração, arte e design, 

ampliando os limites de expressão de 

cada uma destas disciplinas. Estudou 

na Escola de Arte e Design de Luzern  

e, em 2019, foi seleccionada para o 

Unpublished Picturebook Showcase 

da plataforma Dpictus com o projec-

to para este livro. 

Além da expressão plástica 

de grande qualidade, o livro 

Da formação dos continentes ao final 

do mais recente Outono e à contagem 

do último minuto, passaram-se milha-

res de milhões de anos. Sabendo nós 

que o tempo não pára, o que imagi-

namos que virá depois?  

“O que vais fazer amanhã? Como 

irás celebrar o teu aniversário para o 

ano? Terás filhos um dia? Do que te 

irás lembrar quando fores velho? O 

que desejas para o futuro?”, pergun-

ta a autora de Era Uma Vez (e Muitas 

Outras Serão), Johanna Schaible, entre 

ilustrações de cores fortes e páginas 

de tamanho variável. Cabe a cada lei-

tor encontrar as suas próprias 

respostas. 

FIM-DE-SEMANA  
EM FAMÍLIA

CRIANÇAS GUIA 
blogues.publico.pt/letrapequena/
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A Noite dos Reis 
De Philippe Lacôte. Com  Bakary 
Koné, Steve TientcheuJean, 
Cyrille Digbeu. CAN/Senegal/
Costa do Marfim/FRA. 2020. 
93m. Drama. M12 
La Maca é uma prisão 

auto-governada pelos reclusos 

que ca no meio de uma oresta 

em Abidjan, Costa do Mar m. Um 

jovem que é enviado para lá é 

nomeado, pelo recluso-chefe, 

como Contador de Histórias.  

Acima de Qualquer Suspeita 
De Phillip Noyce. Com Emilia 
Clarke, Jack Huston, Sophie 
Lowe. EUA/Mongólia. 2019. 
104m. Acção, Biografia. M16.  
Em 1989, Susan Smith, uma 

informadora do FBI de Freeburn, 

uma cidade pequena do 

Kentucky, foi estrangulada por 

Mark Putnam, o agente que tinha 

a tarefa de a vigiar e se tornou 

amante dela.  

Até às Estrelas 
De Martha Stephens. Com Kara 
Hayward, Jordana Spiro, Tina 
Parker, Shea Whigham. EUA. 
2019. 109m. Drama.  
Década de 1960. Iris vive com os 

pais numa pequena cidade rural 

do Oklahoma. Reservada e pouco 

popular, é alvo constante da 

crueldade dos colegas de escola. 

Um dia, conhece Maggie, uma 

rapariga alegre e descomplexada 

que a vai acompanhar numa 

importante jornada de 

autodescoberta e aceitação.  

Contos de um Verão Negro 
De Damiano D’Innocenzo, Fabio 
D’Innocenzo. Com Elio 
Germano, Giulietta Rebeggiani. 
SUI/ITA. 2021. 98m. Drama, 
Mistério, Thriller. M14.  
Vencedor do Ouro de Prata no 

Festival de Berlim em 2020, este 

lme centra-se em várias famílias 

disfuncionais de um subúrbio 

romano.  

Laços de Família 
De Daniele Luchetti. Com Alba 
Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, 
Laura Morante. ITA/FRA. 2020. 
100m. Drama. M12.  
Saltitando entre a década de 1980 

e os dias de hoje, este lme 

foca-se na relação em apuros de 

um casal de Nápoles.  

O Esquadrão Suicida 
De James Gunn. Com Michael 
Rooker, Viola Davis, John 
Ostrander, Joel Kinnaman. EUA. 
2021. 132m. Aventura. M16.  
Um lme de aventura onde um 

grupo de vilões se junta para 

destruir um laboratório da era 

nazi.  

Uma Família de Doidos 
De Jean-Patrick Benes. Com 
Alexandra Lamy, Franck 
Dubosc, Christiane Millet, Rose 
de Kervenoaël. FRA. 2020. 
100m. Comédia. M14.  
Os Morel são uma família francesa 

em que os lhos, dois 

adolescentes e uma criança, 

fazem a vida negra aos pais.  

Cinema

Cartaz, críticas, trailers  
e passatempos em  

cinecartaz.publico.pt

Lisboa  
Cinema City Alvalade 
Av. de Roma, nº 100. T. 218413040 
Bem Bom M14. 15h20, 17h30, 21h35; A Voz 
Humana 19h20; Os Croods: Uma Nova 
Era M6. 11h25 (V.Port./2D); Upsss! 2 - A 
Aventura Continua M6. 11h35 (V.
Port./2D); Visões do Império 17h20; Jungle 
Cruise M12. 21h30; Sweet Thing - Infância  
à Deriva 19h40; D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros: O Filme M6. 11h40, 13h40, 
15h40 (V.Port./2D); Aya e a Feiticeira M6. 
13h25; Uma Família de Doidos M14. 11h30, 
13h30, 15h30, 17h40, 19h30, 21h40;  
O Esquadrão Suicida M16. 13h20, 15h50, 
18h30, 21h20   
Cinema City Campo Pequeno 
Centro de Lazer. T. 217981420 
Bem Bom M14. 15h25, 17h35, 21h55;  
Um Bando de Vigaristas em 
Hollywood 19h55; Os Croods: Uma Nova 
Era M6. 11h20, 18h35 (V.Port./2D); Viúva 
Negra M12. 21h25; Raya e o Último 
Dragão M6. 11h10, 15h20  
(V.Port./2D); Upsss! 2  M6. 11h15, 13h35  
(V.Port./2D); Space Jam: Uma Nova Era M6. 
13h30; Presos no Tempo M14. 15h25, 17h30, 
19h35, 22h; Snake EyesM14. 13h; Jungle 
Cruise M12. 13h (V.Port./2D), 16h, 21h30 (V.
Orig./2D); D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros 11h35, 13h45, 15h40, 17h50 
(V.Port./2D); Uma Família de Doidos M14. 
11h30, 13h20, 15h10, 17h20, 19h45, 21h45; O 
Esquadrão Suicida M16. 11h40, 15h50, 
17h40, 18h25, 19h10, 21h15, 21h40 
Cinema Ideal 
Rua do Loreto, 15/17. T. 210998295 
A Voz Humana 19h30; Funeral de Estado  
17h; Laços de Família 15h, 21h15   
Cinemas Nos Alvaláxia  
Estádio José Alvalade. T. 16996 
Até às Estrelas 13h20, 16h10, 18h50; Um 
Bando de Vigaristas em Hollywood 15h50, 
18h30, 21h15; Os Croods: Uma Nova Era M6. 
13h35, 16h, 18h25 (V.Port./2D); Cruella M12. 
21h25; Viúva Negra M12. 14h20, 17h30, 
21h30; Os Flofos: Viagem no Tempo M6. 
13h25 (V.Port./2D); Demon Slayer M14. 
22h; Velocidade Furiosa 9 13h40, 17h40, 
21h45; Space Jam: Uma Nova Era M6. 
13h45, 16h20 (V.Port./2D); Escape Room 2: 
Sem Saída M14. 14h10, 16h50, 19h30, 
22h15; Snake Eyes: A Origem dos G.I. 
Joe M14. 19h05, 21h50; Jungle Cruise -  
A Maldição nos Confins da Selva M12. 
13h50 (V.Port./2D), 14h30, 17h, 17h50, 21h, 
21h35 (V.Orig./2D); D’Artacão e os Três 
MoscãoteirosM6. 14h, 16h30, 19h  
(V.Port./2D); Acima de Qualquer 
Suspeita M16. 22h10; Uma Família de 
Doidos M14. 13h10, 15h40, 18h10, 21h40; O 
Esquadrão Suicida 13h30, 16h40, 21h20 
Cinemas Nos Amoreiras 
Av. Eng. Duarte Pacheco. T. 16996 
Bem Bom M14. 13h50, 16h30, 19h20, 
21h50; Até às Estrelas 13h20, 15h50; Viúva 
Negra M12. 18h10, 21h; Annette M14. 
13h10; Presos no Tempo M14. 16h10, 18h40, 
21h10; Jungle Cruise - A Maldição nos 
Confins da Selva M12. 13h40 (V.Port./2D), 
16h40, 21h40 (V.Orig./2D); D’Artacão e os 
Três Moscãoteiros: O Filme M6. 13h20, 
15h40 (V.Port./2D); Contos de um Verão 
Negro M14. 18h20, 20h50; Uma Família de 
Doidos M14. 14h10, 16h50, 19h, 21h30; O 
Esquadrão Suicida M16. 14h, 17h, 21h20   
Cinemas Nos Colombo 
Av.  Lusíada. T. 16996 
Bem Bom M14. 13h05, 15h40; Um Bando de 
Vigaristas em Hollywood 12h45; Viúva 
Negra M12. 12h40, 15h30, 18h30, 
21h40; Velocidade Furiosa 9 15h10, 18h20, 
21h50; Space Jam: Uma Nova Era M6. 
10h30, 13h15, 16h (V.Port./2D); Escape 
Room 2: Sem Saída M14. 19h, 21h30; Presos 
no Tempo M14. 18h15, 21h10; Snake Eyes: A 
Origem dos G.I. Joe M14. 22h; Jungle 

19h50 (V.Port./2D); Acima de Qualquer 
Suspeita M16. 16h30, 19h10, 21h45; Uma 
Família de Doidos M14. 12h30, 14h50, 17h10, 
19h40, 21h50; O Esquadrão Suicida M16. 
12h30, 15h30, 18h20, 21h50; O Esquadrão 
Suicida M16. 13h20, 16h, 18h50, 21h30   

Amadora  
Cinema City Alegro Alfragide 
C.C. Alegro Alfragide. T. 214221030 
Bem Bom M14. 15h10, 18h55, 21h45; Um 
Bando de Vigaristas em Hollywood 13h35, 
21h25; Os Croods: Uma Nova Era M6. 11h15, 
15h50, 17h20 (V.Port./2D); Cruella M12. 
15h40; Viúva Negra M12. 16h15, 17h55, 
21h35; Os Flofos: Viagem no Tempo M6. 
11h20 (V.Port./2D); Velocidade Furiosa 
9 16h, 18h40, 21h20; Upsss! 2  M6. 11h50, 
13h40 (V.Port./2D); Space Jam: Uma Nova 
Era M6. 11h10h, 13h50 (V.Port./2D), 18h10 (V.
Orig./2D); Escape Room 2: Sem Saída M14. 
13h20, 22h10; Presos no Tempo M14. 13h30, 
15h35, 19h35, 22h; Snake Eyes: A Origem 
dos G.I. Joe M14. 13h15; Jungle CruiseM12. 
13h10 (V.Port./2D), 16h10, 18h50, 21h45  
(V.Orig./2D); D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros: O Filme M6. 11h40, 13h35, 
15h30, 17h35, 19h30 (V.Port./2D); Uma 
Família de Doidos M14. 11h25, 13h20, 15h20, 
17h40, 19h50, 21h55; O Esquadrão 
Suicida M16. 11h45, 15h35, 17h15, 18h30, 
19h20, 21h25, 21h40   
UCI Ubbo 
Venteira.   
Bem Bom M14. 13h25, 16h05, 18h45, 
21h25; Os Croods: Uma Nova Era M6. 15h15, 
17h, 19h (V.Port./2D); Velocidade Furiosa 
9 14h05, 17h20, 20h30; Presos no 
Tempo M14. 13h50, 16h20, 19h05, 
21h45; Jungle Cruise - A Maldição nos 
Confins da Selva M12. 13h20, 16h15, 19h10, 
21h50; D’Artacão e os Três Moscãoteiros: O 
Filme M6. 13h30, 15h45, 18h (V.
Port./2D); Acima de Qualquer 
Suspeita M16. 19h, 21h30; Uma Família de 
Doidos M14. 14h, 16h25, 18h50, 21h20; O 
Esquadrão Suicida M16. 13h15, 16h, 18h55, 
21h55  

Cascais  
Cinemas Nos CascaiShopping 
Alcabideche. T. 16996 
Bem Bom M14. 13h10, 15h30; Viúva 
Negra M12. 18h, 21h; Velocidade Furiosa 
9 12h40, 15h40, 18h45, 21h45; Upsss! 2 - A 
Aventura Continua M6. 11h30, 13h45 (V.
Port./2D); Escape Room 2: Sem Saída M14. 
20h45; Presos no Tempo M14. 16h, 18h30, 
21h15; Snake Eyes M14. 21h30; Jungle 
Cruise M12. 13h30 (V.Port./2D), 16h15, 19h10, 
22h (V.Orig./2D); D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros: O Filme M6. 11h15, 12h50, 
15h05, 17h15, 19h20 (V.Port./2D); Uma 
Família de Doidos M14. 14h15, 16h40, 
18h45; O Esquadrão Suicida M16. 13h, 
16h30, 19h30, 22h10   
O Cinema da Villa - Cascais 
Avenida Dom Pedro I.  
T. 215887311 
Mother - Uma Força Única M12. 
19h10; Snowpiercer - Expresso do 
Amanhã M16. 21h40; Os Croods: Uma 
Nova Era M6. 11h15 (V.Port./2D); Raya e o 
Último Dragão M6. 11h10 (V.
Port./2D); Space Jam: Uma Nova Era M6. 
10h55; Jungle Cruise -  
A Maldição nos Confins da Selva M12. 
11h05 (V.Port./2D), 14h20, 16h45, 19h10, 
21h35 (V.Orig./2D); D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros: O Filme M6. 11h, 12h45, 
14h30, 16h15, 18h (V.Port./2D); Memórias de 
um Assassino 16h40; Cão que Ladra Não 
Morde 14h30; Uma Família de Doidos M14. 
14h35, 16h25, 18h15, 20h05, 21h55; O 
Esquadrão Suicida M16. 14h, 16h30, 19h, 
21h30; Laços de Família M12. 19h45, 21h45

Cruise - A Maldição nos Confins da 
Selva M12. 12h30 (V.Port./2D), 15h20, 18h10, 
22h10 (V.Orig./2D); D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros: O Filme M6. 11h10, 12h55, 
15h, 17h20, 19h40 (V.Port./2D); Uma Família 
de Doidos M14. 14h, 16h20, 18h40, 21h20;  
O Esquadrão Suicida M16. 13h10, 16h10, 
19h20, 21h; O Esquadrão Suicida M16.  
Sala IMAX - 13h50, 17h, 20h, 22h40   
Cinemas Nos Vasco da Gama 
Parque das Nações. T. 16996 
Bem Bom M14. 19h10, 21h40; Os Croods: 
Uma Nova Era M6. 10h40, 13h, 15h20  
(V.Port./2D); Viúva Negra M12. 13h10, 
16h10; Velocidade Furiosa 9 17h40, 
21h; Escape Room 2: Sem Saída M14. 
21h50; Presos no Tempo M14. 18h20, 
21h20; Jungle Cruise M12. 13h30  
(V.Port./2D), 16h30, 21h10  
(V.Orig./2D); D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros M6. 11h15, 13h40, 16h  
(V.Port./2D); Uma Família de Doidos M14. 
13h20, 15h40, 18h; O Esquadrão 
Suicida M16. 11h, 14h, 17h, 21h30   
Nimas 
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213574362 
O Sexto Sentido M12. 19h15;  
A Coleccionadora 21h30;  
Presos no Tempo M14. 15h; A Flor M14. 11h 
(3.ª parte), 13h (4.ª parte);   
UCI Cinemas - El Corte Inglés 
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31. T. 213801400 
Bem Bom M14. 13h40, 16h20, 18h50, 21h30, 
21h55; Até às Estrelas 16h55, 21h45; Um 
Bando de Vigaristas em Hollywood 13h55, 
19h15, 21h40; A Voz Humana 14h40, 
19h30; Cruella M12. 18h; Viúva Negra M12. 
14h10, 21h40; Funeral de Estado M12. 
13h25, 18h55; O Espião Inglês M12. 13h30, 
16h10, 18h45, 21h30; Velocidade Furiosa 
9 13h40, 16h50, 22h20; Space Jam: Uma 
Nova Era M6. 16h25; O Meu Burro, o Meu 
Amante e Eu 21h25; Presos no Tempo M14. 
14h05, 16h45, 19h20, 21h45; Jungle Cruise 
 M12. 13h20, 16h10, 19h05, 21h55; A Noite 
dos Reis 14h, 16h30, 18h50, 
21h20; D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros M6. 14h, 16h15, 18h35 (V.
Port./2D); Contos de um Verão Negro M14. 
19h; Uma Família de Doidos M14. 14h15, 
16h40, 19h10, 21h35; O Esquadrão 
Suicida M16. 13h15, 16h05, 19h05, 
22h05; Laços de Família M12. 16h30, 21h50 

Almada  
Cinemas Nos Almada Fórum 
Vale de Mourelos. T. 16996 
Bem Bom M14. 12h45, 15h20, 18h, 
20h50; Até às Estrelas 13h30, 16h10, 18h30, 
21h; Um Bando de Vigaristas em 
Hollywood 13h50, 16h20; Os CroodsM6. 
14h30, 16h50 (V.Port./2D); Viúva Negra M12. 
13h15, 15h, 18h10, 21h30; Velocidade 
Furiosa 9 13h15, 15h, 18h10, 21h15; Upsss! 2 - 
A Aventura Continua M6. 12h20 (V.
Port./2D); Space Jam: Uma Nova Era M6. 
13h40, 16h15, 19h (V.Port./2D), 21h125 (V.
Orig./2D); Escape Room 2: Sem Saída M14. 
20h, 22h20; Presos no Tempo M14. 13h10, 
15h45, 18h25, 21h10; Snake Eyes: A Origem 
dos G.I. Joe M14. 19h10, 21h45; Jungle 
Cruise  M12. 13h (V.Port./2D), 15h50, 18h40, 
21h20, 22h (V.Orig./2D); D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros M6. 12h50, 15h10, 17h30, 

Estreias

O Esquadrão Suicida
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Jogos

Cruzadas 11.425

Jogue também online. 
Palavras-cruzadas, 
bridge e sudoku em 

publico.pt/jogos

Bridge Sudoku

Dador: Sul 
Vul: Todos

Oeste Norte Este Sul 
1  

passo 2  3  4  
passo 4  passo 6  
Todos passam 

Leilão: Qualquer forma de Bridge. 

Carteio: Saída: 4 . Qual o seu plano de 
jogo? 

Solução: Com o Bridge online o 
problema de falta de parceiros para 
jogar deixou de o ser, pois não existem 
distâncias a separar. E durante as férias 
menos ainda! Os torneios de Cascais e 
as noites de bridge no Bridge base 
online diariamente, na plataforma real 
bridge também existe uma oferta 
grande, promovidos pelo CBL, B4fun, 
Fanha, entre outros e em vários 
horários. Para saber mais sobre estes 

João Fanha 
fanhabridge.pt

© Alastair Chisholm 2008  
www.indigopuzzles.com

torneios escreva para 
bridgepublico@gmail.com.  

Perder um cheleme logo na primeira 
vaza não é coisa rara, e este jogo é um 
bom exemplo. Sobre a saída a ouros, a 
maioria dos jogadores em Sul resolveu 
fazer desde logo o Ás, baldando uma 
copa da sua mão. De seguida uma 
copa, mas Este prende com o Ás e mais 
tarde Oeste faz uma vaza a paus para 
um cabide. 

A primeira carta a jogar do morto é a 
mais importante deste cheleme. 
Experimente jogar primeiro o Valete e 
cortar em Sul. Trunfo para o morto e 
pequena copa em direção à Dama. O 
que pode fazer Este? Se optar por 
entrar desde logo com o seu Ás, Sul 
passará a contar com duas baldas 
através do Ás de ouros e do Rei de 
copas para se livrar dos dois paus 
perdentes. Se, por outro lado, Este 
deixar correr a copa, Sul faz a Dama e 
volta ao morto em trunfo para então 
usar o Ás de ouros e baldar a copa. 
Resta jogar Ás e Rei de paus e pau para 
fora, para ainda poder cortar o último 
pau no morto e finalizar o cheleme com 
sucesso! 

Considere o seguinte leilão: 
Oeste Norte Este Sul 
 1  passo 1ST 
passo 3  passo ? 

O que marca com a seguinte mão? 
K2 J KQ52 107432 

Resposta: Marque quatro copas. O 
Valete de copas será por certo um bom 
complemento para o naipe do parceiro, 
sem trunfo não será uma boa ideia caso 
a defesa saia a espadas (que é quase 
certo). 

Problema 10.624 (Fácil)

Problema 10.625  (Difícil)

Solução 10.622

Solução 10.623

HORIZONTAIS: 1. Livros escolares (mais de metade vai ser reutilizada). Senão. 2. Abranda. Uma 
das 10 ilhas do arquipélago de Cabo Verde. 3. Variante do pronome “o”. Com personalidade (fig.). 
4. Avaliar. 5. Laguna. Postura de ioga. 6. Mulher celibatária (popular). Elemento de formação de 
palavras que exprime a ideia de músculo e rato. 7. Novas provas mostram que estes já pintavam 
as grutas. 8. Antes do meio-dia. Causa dor. Diante de (prep.). 9. Enaltecer. 10. Arruamento de 
jardim. Designativo do caule desprovido de nós. 11. Francisco (...), atleta português que faleceu, 
vítima de uma insolação, após cumprir 30 quilómetros da maratona dos Jogos Olímpicos de 
Estocolmo, em 1912. Fileiras. 

VERTICAIS: 1. Osso que constitui a saliência da face. Relativo à navegação e a navios. 2. Gosto 
muito. Parcela. Além. 3. Sódio (s. q.). Tombe. Era Uma (...) (e muitas outras serão), livro de Johanna 
Schaible (ver Guia crianças – Letra pequena). 4. Aulido. Produto da destilação do vinho e de 
graduação mais baixa que a aguardente (Açores). 5. Argola da âncora. Unidade monetária dos 
Estados Unidos da América do Norte. 6. Sereia dos rios e dos lagos, na mitologia dos Índios do 
Brasil. Esfera social. 7. Ser infiel a. Prefixo (repetição). 8. Terceira nota musical. Batina de padre. 9. 
A primeira cortiça que se extrai do sobreiro (regional). Gancho metálico, farpado, para pescar. 10. 
Camareira. Serão até de madrugada. 11. «Bolsa rota, dinheiro à (...)». Nome que os Romanos 
deram aos povos da Ásia Ocidental, célebres pelos seus estofos de seda.

Solução do problema anterior 
HORIZONTAIS: 1. Arco. Asmara. 2. Verdura. Mel. 3. Serra. Foco. 4. Peneirar. Lu. 5. Ida. Macela. 6. 
Ca. Tri. Mi. 7. Ali. Oxfam. 8. Recado. II. 9. Exuberante. 10. Tiara. Chave. 11. Arrolo. Oral. 

VERTICAIS: 1. Av. Picareta. 2. Reseda. Exir. 3. Crena. Acuar. 4. Odre. Glabro. 5. Urim. Ideal. 6. 
Ararat. Or. 7. SA. Acro. AC. 8. Freixinho. 9. Amo. Fitar. 10. Reclama. Eva. 11. Alou. Imo. El. 

NORTE 
 K102 
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 653

OESTE 
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 4 
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 - 
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Paulo Freixinho 
palavrascruzadas@publico.pt

Lazer

MÚSICA 
Selma Uamusse 
LISBOA Centro Cultural de 
Belém — Praça. Dia 7/8 às 21h. 
10€ 
A próxima convidada da 

Destemporada do CCB traz na 

bagagem Liwoningo, o segundo 

capítulo da sua discogra a em 

nome próprio, que pede o nome 

emprestado à luz da língua chope, 

tradicional de Moçambique. É este 

álbum que dá corpo ao 

espectáculo de Selma Uamusse, 

apresentado como “um manifesto 

pela harmonia do que nos rodeia, 

um olhar positivo sobre o mundo. 

Uma forma de luta e de esperança 

por uma sociedade mais livre, com 

mais amor”, refere a nota de 

apresentação. 

Renato Júnior & Convidados 
TAVIRA Parque do Palácio da 
Galeria. Dia 7/8 às 22h. 10€ 
Integrado na iniciativa Verão em 

Tavira, um espectáculo para 

mostrar Uma Mulher não Chora, 

disco do músico, produtor e 

compositor Renato Júnior, editado 

em 2019, que contou com 16 vozes 

femininas. São algumas delas que o 

acompanham neste concerto: Ana 

Bacalhau, Joana Amendoeira, Rita 

Redshoes, Viviane, Patrícia 

Antunes, Patrícia Silveira, So a 

Escobar e Luanda Cozetti. Pelo 

alinhamento passam temas como 

Vou, Dia que aí vem, Goute a goute, 

Revólver sem balas, Canto a 

saudade, A vida que eu quiser ou 

Paixões proibidas. 

PASSEIOS 
850 Anos Castelo de Almourol 
VILA NOVA DA BARQUINHA 
Castelo de Almourol.  
Dias 7/8 e 8/8. Reservas em 
turismo@cm-vnbarquinha.pt; 
249 720 353 e 249 720 358 
Para celebrar o aniversário do 

icónico monumento que, desde 

1171, se ergue entre as margens do 

Tejo, por ordem de Gualdim Pais, 

o município alinhou um programa 

de visitas guiadas com direito a 

animação musical: nas muralhas 

vão ecoar sons da Idade Média, 

gaita-de-foles e auta transversal.  

A animação não ca por estes dias: 

está em preparação a abertura do 

Trilho Panorâmico do Tejo. Feito 

de passadiços, miradouros e áreas 

de lazer, vai ter uma extensão de 

11,5 quilómetros, com partida no 

Fluviário da Foz do Zêzere e meta 

no parque ribeirinho da 

Barquinha.

Euromilhões
M1lhão TKN 021921.º Prémio 84.000.000€

147 21 26 32 4 12

Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial de prémios
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8.00 Bom Dia Portugal Fim de Semana 
9.57 Há Volta 12.00 Jornal da Tarde 
12.23 Jogos Olímpicos de Verão 2020 
- Tóquio 15.00 82.ª Volta a Portugal em 
Bicicleta 18.07 Há Volta  

19.08 O Preço Certo 

19.59 Telejornal 

21.01 É Urgente o Amor 

22.22 Não te Esqueças da Letra! 

23.53 Anatomia de Grey 

0.42 Jogos Olímpicos de Verão 2020 - 
Tóquio

6.40 Etnias 7.20 Uma Aventura 9.05 
Estamos em Casa 12.15 O Nosso 
Mundo 13.00 Primeiro Jornal 14.10 
Alta Definição  

15.00 E-Especial  

15.40 Alô Marco Paulo  

19.57 Jornal da Noite 

21.45 Patrões Fora - Especial Verão 

23.30 Quem Quer Namorar com o 
Agricultor? 2.00 Regresso ao Futuro

7.00 Euronews 8.00 Jogos Olímpicos 
de Verão 2020 - Tóquio 14.32 Rapazes 
do Nada 15.01 Folhade Sala 15.05 
Tesouros da Europa 15.59 Estrada 
Nacional 16.26 Reunião 17.17 
Encontros em Cidades Únicas 18.14 
Shirley Bassey ao Vivo em Cardiff 19.16 
Uma Mulher de Coragem 20.59 Folha 
de Sala  

21.04 Jogos Olímpicos de Verão 2020 
- Tóquio  

21.30 Jornal 2 

21.49 O Amor e a Morte: A História de 
Enrique Granados 

22.48 Folha de Sala 22.58 Jogos 
Olímpicos de Verão 2020 - Tóquio 1.23 
Euronews  

6.00 Curious George 6.25 Detective 
Maravilhas 7.05 Campeões e 
Detectives 7.50 Diário da Manhã 9.20 
Vida Animal 10.10 Inspector Max 11.11 
Querido, Mudei a Casa! 12.15 VivaVida 
13.00 Jornal da Uma  

14.40 Conta-me  

15.40 Em Família  

19.57 Jornal das 8 

21.50 Festa é Festa 

22.30  Mental Samurai  

0.00  O Amor Acontece  

1.00 GTI 1.16 A Visita 2.59 Fascínios

RTP1 RTP2

TVI

TVCINE TOP 

18.30 Sid & Judy 20.05 The Roads Not 
Taken 21.30 O Ninho 23.25 Teia de 
Corrupção 1.05 Encontro Impossível 
2.45 Voluntária 

FOX MOVIES 

17.15 Força Delta 19.22 Força Delta 2 - 
Operação Estrangulamento 21.15 Trinitá 
- Cowboy Insolente 23.09 Continuaram 
a Chamar-lhe Trinitá  1.08 O Regresso do 
Ninja Americano  

HOLLYWOOD 

18.20 Super-Homem: O Regresso 
20.50 Maggie 22.25 Hell of High Water - 
Custe o que Custar! 0.10 Na Sombra da 
Lei 2.45 Dia de Treino 

AXN 

18.18 Blood Father - O Protector 19.52 
No Coração do Mar 21.55 Milagre no Rio 
Hudson 23.41 Jogos de Poder 1.28 
Verdade 

FOX 

17.15 Filho do Crime 19.20 xXx: O 
Regresso de Xander Cage 21.20 Ad 
Astra 23.52 Perdido em Marte 2.20 
Missão Impossível 

DISNEY CHANNEL 

16.25 Acampamento Kikiwaka 18.30 
Anfibilândia 21.10 Miraculous - As 
Aventuras de Ladybug 

DISCOVERY 

18.10 Mistérios daNatureza 19.05 Time - 
The Olympic Judge 19.35 O Segredo 
das Coisas 21.00 Camionistas da 
Austrália 22.55 A Autobahn A2 0.40 
Camionistas da Austrália 

HISTÓRIA 

16.46 Forjado no Fogo 20.50 A Comida 
que Mudou o Mundo 23.40 A Grande 
Fuga Americana 

ODISSEIA 

17.40 Estranhas Criaturas 18.33 
Natureza em Perigo 19.25 Odisseia 
Vulcânica 20.11 A Minha Família e as 
Galápagos 21.46 O Clima Mais Extremo 
do Mundo 22.31 Quem Te Criou? 23.23 
A Ciência Contra o Terrorismo

Televisão

SIC

Uma Mulher de Coragem 
RTP2, 19h16 
Em Maio de 1978, Peppino 

Impastato é morto pela má a — 

isto leva a que a sua mãe, Felicia 

Impastato, tome uma decisão até 

então inédita: acusar os culpados 

o cialmente, abrindo um processo 

em tribunal que resultou em 20 

anos de luta para que a justiça 

fosse feita. Este lme, do cineasta 

italiano Gianfranco Albano, é 

inspirado na história verdadeira da 

primeira mulher, em Itália, a 

enfrentar a má a em tribunal.  

O Ninho 
TVCine Top, 21h30 
Ano de 1984. Depois de muito 

tempo a viver nos EUA, Rory 

O’Hara ( Jude Law) regressa à sua 

Inglaterra natal com Allison 

(Carrie Coon), a mulher, e os dois 

lhos de ambos. A ideia é 

aproveitar a conjuntura 

económica favorável. Apesar da 

beleza da mansão que se tornou 

sua casa e de toda a elegância que 

os rodeia, a mudança faz Allison 

sentir-se desamparada e só. Isso 

vai dar origem a um 

distanciamento entre eles, abrindo 

ssuras na relação, e criar um 

clima de hostilidade crescente 

entre todos os elementos da 

família. Estreado 

internacionalmente no Festival de 

Cinema de Sundance, um thriller 

psicológico escrito, produzido e 

realizado por Sean Durkin, 

vencedor em Cannes do Prémio 

Regards Jeune com Martha Marcy 

May Marlene (2011). 

Lolita 
TVCine Edition, 22h 
Filme que inaugura o especial 

focado em Stanley Kubrick, Lolita 

é uma adaptação do realizador do 

polémico romance de Vladimir 

Nabokov, com argumento do 

próprio escritor (nomeado nos 

Óscares), sobre a obsessão de um 

professor de meia-idade por uma 

adolescente. Estreado em 1962, o 

lme conta com as interpretações 

de James Mason, Shelley Winters, 

Peter Sellers e Sue Lyon, chamada 

ao papel da jovem ninfa quando 

tinha 15 anos. 

A Visita 
TVI, 1h16 
Os adolescentes Rebecca e Tyler 

vão, pela primeira vez, à quinta 

dos avós para passar uma 

temporada. Apesar do carinho 

com que são recebidos, os dois 

irmãos cam surpreendidos 

quando lhes é dito que estão 

proibidos de sair do quarto depois 

das 21h30. Movidos pela 

curiosidade, aventuram-se logo na 

primeira noite, decididos a 

desvendar a razão. É nesse 

momento que descobrem que os 

avós são bastante mais estranhos 

do que lhes parecera à primeira 

vista e que algo de profundamente 

inquietante acontece naquela casa 

durante a noite. Mistura de terror 

e comédia, um lme com 

argumento e realização de M. 

Night Shyamalan (O Sexto Sentido, 

A Vila). 

DOCUMENTÁRIOS 
O Amor e a Morte: A História de 
Enrique Granados 
RTP2, 21h49 
Enrique Granados foi um dos 

grandes compositores espanhóis — 

conhecido por peças como 

Goyescas, inicialmente uma suite 

para piano que depois 

transformou em ópera triunfante 

— e este documentário conta a 

história da sua vida, através de 

imagens de arquivo, material 

fotográ co e performances de 

guras como o pianista russo 

Evgeny Kissin, o barítono espanhol 

Carlos Alvarez ou ainda a 

companhia de bailado Béjart 

Ballet. A Primeira Guerra Mundial, 

contudo, foi marcante no seu 

percurso e determinante na sua 

morte. 

Mistérios da Natureza 
Discovery, 18h10 
A primeira temporada desta série 

que explora os titulares mistérios 

da natureza que nos rodeia pode 

ser vista a partir deste sábado. 

Cada episódio, vê uma equipa de 

especialistas que pega num 

fenómeno enigmático e tenta 

responder aos vários desa os que 

se apresentam. 

CULINÁRIA 
Jamie & Jimmy’s Food Fight 
Club 
24 Kitchen, 18h 
Estreia com episódio duplo da 

oitava temporada de Jamie & 

Jimmy’s Food Fight Club, que junta 

Jamie Oliver e Jimmy Doherty num 

programa recheado de receitas e 

visitas de celebridades.  

INFANTIL 
Pat, o Cão 
Boomerang, 10h 
Hoje e amanhã, há novos episódios 

da série animada Pat, o Cão. O 

epónimo Pat é um pequeno 

brincalhão, mas também um 

animal destemido que tem 

verdadeiro feitio de super-herói.

CINEMA Os mais vistos da TV
Quinta-feira, 5

FONTE: CAEM

TVI
SIC
SIC
TVI
SIC

12,4
12,3
11,4
10,7
10,3

Aud.% Share

24,6
24,6
25,2
22,3
22,3

RTP1

RTP2

SIC

TVI

Cabo

Festa é Festa
Amor, Amor
A Serra
Bem Me Quer
Jornal da Noite

11,4%

2,2

18,3

15,9

36,1

o  
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o seu
jornal

de sempre
estica-se
ao sol

Chega o
Verão e

Conteúdo reservado a quem assina o PÚBLICO
Junte-se a nós e apoie o bom jornalismo

publico.pt/assinaturas

Chegou o Verão, a estação do 

P2 diário, com outros tempos 

de leitura. A partir de dia 9 de Agosto 

vamos contar as histórias dos 

grandes amores da política, de 

Vladimir Putin e Alina Kabaeva a 

Nicholas Sarkozy e Carla Bruni. 

Não perca também a série sobre as 

séries de televisão intermináveis: 

"Séries sem fim”

DE SEGUNDA A SÁBADO

Min. Máx.

EUROPA

TEMPERATURAS

MARÉS Preia-mar

Leixões Cascais Faro

Baixa-mar

Fontes: AccuWeather; Instituto Hidrográfico; QualAR/Agência Portuguesa do Ambiente; NOAA-ESRL

*de amanhã

Amesterdão
Atenas
Berlim
Bruxelas
Bucareste
Budapeste
Copenhaga
Dublin
Estocolmo
Frankfurt
Genebra
Istambul
Kiev
Londres
Madrid
Milão
Moscovo
Oslo
Paris
Praga

Min. Máx.

Helsínquia

Talín

Riga

Vílnius

Varsóvia
Berlim

Copenhaga

Dublin

Londres Amesterdão

Bruxelas
Praga

Viena Budapeste

Atenas

Istambul

Milão

Genebra

Paris

MadridLisboa

Roma

Oslo Estocolmo

Roma
Viena
Bissau
Buenos Aires
Cairo
Caracas
Cid. do Cabo
Cid. do México
Díli
Hong Kong
Jerusalém
Los Angeles
Luanda
Nova Deli
Nova Iorque
Pequim
Praia
Rio de Janeiro
Riga
Singapura

ºC

14
24
16
14
16
21
15
12
13
14
13
22
14
14
16
20
18
13
14
15

22
18
25
12
27
17
9

14
21
27
21
17
21
28
22
23
25
14
16
26

21
35
25
20
28
30
21
17
17

20
22
30
25
19
29
29
27
19
21
26

33
28
30
21
42
27
18
24
32
30
31
28
26
34
30
33
30
25
21
32

m m m

Nascente Poente Nascente Poente

QUALIDADE DO AR

Porto

Coimbra

Lisboa

Faro

Évora

MEDIDOR DE CO2

Partes por milhão
(ppm) na atmosfera
Valores por semana

Mauna Loa, Havai Portugal

Semana de 25 Jul.
Semana de 18 Jul.
Há um ano
Há dez anos

Nível de segurança
Nível pré-industrial

415,62
416,74
413,55
392,21

350
280

SOL

06h43 20h41 05h14 20h28

LUA

Muito
Bom
Bom

Médio

Fraco

Mau

8 Ago. 13h50

15 Ago. 15h20

22 Ago. 12h02

30 Ago. 07h13

09h05 1,0
15h20 3,2

21h37 0,8
03h43* 3,1

08h40 1,1
14h55 3,2

21h11 0,9
03h18* 3,1

08h32 1,0
15h00 3,2

21h04 0,8
03h19* 3,0
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Domingo, 8

PRÓXIMOS DIAS LISBOA
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 

Qual a sua ideia de felicidade 

perfeita? 

Ainda não descobri. A felicidade, 

sim; a perfeita, não. 

Qual é o seu maior medo? 

Perder quem amo. 

Na sua personalidade, que 

característica mais a irrita? 

O excesso de impulsividade. 

E qual o traço de personalidade 

que mais a irrita nos outros? 

A arrogância. 

Que pessoa viva mais admira? 

Duas pessoas: os meus pais. 

Qual a sua maior extravagância? 

Entrar num avião por impulso e 

viajar para um lugar desconhecido. 

Qual o seu estado de espírito 

neste momento? 

Inquietude com o futuro. Ainda 

não compreendemos a extensão 

do impacto da pandemia no nosso 

futuro colectivo. 

Qual a virtude que pensa estar 

sobrevalorizada? 

A paciência. Vivemos tempos em 

que a impaciência também é 

importante. 

Em que ocasiões mente? 

Não sei mentir. Já tentei, mas a 

minha linguagem corporal 

traiu-me sempre. Por isso, desisti 

de tentar. 

O que menos gosta na sua 

aparência física? 

Algumas características, mas 

deixemos isso para outro 

questionário. 

Entre as pessoas vivas, qual a 

que mais despreza? 

Não desprezo pessoas, vivas ou 

mortas. Não gosto de pessoas que 

discriminam o outro por ser 

“outro”. 

Qual a qualidade que mais 

admira num homem? 

Empatia e coragem. 

E numa mulher? 

Empatia e coragem. As qualidades 

humanas não têm género. 

Diga uma palavra — ou frase — 

que usa com muita frequência. 

Porquê. 

O quê ou quem é o maior amor 

da sua vida? 

Ainda não encontrei. 

Aonde e quando se sente mais 

feliz? 

Onde possa estar com os meus 

amigos. Essa é a minha geogra a 

da felicidade. 

Que talento não tem e gostaria 

de ter? 

Desenhar, colocar no papel o que 

capto com o olhar. 

Se pudesse mudar alguma coisa 

em si, o que é que seria? 

A timidez. 

O que considera ter sido a sua 

maior realização? 

Ainda não a realizei. 

Se houvesse vida depois da 

morte, quem ou o quê gostaria 

de ser? 

Um pássaro. Gostava de voar. 

Onde prefere morar? 

Lisboa. 

Qual o seu maior tesouro? 

Os meus amigos. 

O que considera ser o cúmulo 

da miséria? 

A demagogia. 

Qual a sua ocupação favorita? 

Caminhar. Ouvir música e ler. 

Escrever. Fotografar. 

A sua característica mais 

marcante? 

A curiosidade. 

O que mais valoriza nos amigos? 

A generosidade e a alegria. 

Quem são os seus escritores 

favoritos? 

Não tenho lista de favoritos. 

Algumas escritoras que me 

marcaram muito são Toni 

Morrison, Clarice Lispector, 

Hannah Arendt, Florbela Espanca. 

Quem é o seu herói de ficção? 

A Mafalda. Podia citar dezenas de 

frases ou diálogos, mas como faço 

50 anos este ano cito esta: “Chegar 

aos 50 tem as suas vantagens e 

desvantagens. Não lês as letras ao 

perto, mas vês os idiotas ao longe”. 

Com que figura histórica mais 

se identifica? 

Identi cação implicaria 

conferir-me um valor que não  

me atribuo. Pre ro inspiração, 

muitas guras históricas  

inspiram a minha vida.  

Figuras como a Carolina  

Beatriz Ângelo, pela sua  

coragem. 

Quem são os seus heróis  

na vida real? 

Os que lutam pela liberdade,  

para que outros possam 

 ser quem são e o a rmem  

sem medo.  

Quais os nomes próprios  

de que mais gosta? 

Catarina, João. 

Qual o seu maior 

arrependimento? 

Ainda não sei qual o maior. 

Como gostaria de morrer? 

Em paz. 

Qual o seu lema de vida? 

Nunca desistir.

Ministra da Cultura

Graça 
Fonseca

“Tentei mentir, mas a linguagem corporal traiu-me sempre”
RUI GAUDÊNCIO
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O seu jornal  
não acaba aqui. 
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publico.pt
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A S S I N E  J Á  E  G A N H E

Jornalista

Pedro Pichardo e essa coisa chamada nação

Os portugueses 
que aplaudem 
com entusiasmo a 
camisola verde e 
vermelha percebem 
muito mais de teoria 
política do que todos 
os xenofobozinhos 
juntos

E
m 1985, o historiador 

Eric J. Hobsbawm 

proferiu uma série de 

conferências em Belfast 

que depois reuniu num 

livro chamado Nações e 

Nacionalismo desde 1780 (há uma 

edição brasileira na editora Paz e 

Terra). Na introdução, Hobsbawm 

imagina um historiador 

extraterrestre a chegar a uma Terra 

devastada por um apocalipse 

nuclear — eram os anos 80… — e a 

concluir que, sem entender o 

signi cado do termo “nação”, “os 

últimos dois séculos da história 

humana do planeta Terra são 

incompreensíveis”. E são mesmo. 

Se lhe perguntarem no café ou 

num concurso de televisão qual a 

data em que foi fundada a nação 

portuguesa, por favor, não 

responda 1143, porque a pergunta 

mistura dois conceitos separados 

por 700 anos. Sim, o reino 

independente de Portugal nasceu 

no século XII, mas a ideia de nação, 

como hoje a concebemos — um 

território e um povo com tradições, 

interesses e aspirações comuns, 

tornados cidadãos pela tutela de um 

poder central e a viver sob um 

mesmo regime político —, é uma 

criação do século XIX. Foi esse o 

século da construção das nações; o 

século em que o poder simbólico do 

rei (e, em última análise, a sua 

legitimidade) foi ultrapassado pelo 

poder simbólico do 

Estado-pátria-nação. 

A tese central das lições de 

Hobsbawm é que as grandes nações 

do continente europeu — França, 

Alemanha, Itália — foram 

construídas de cima para baixo. Ou 

seja: existiu um Estado francês, 

alemão e italiano antes de existir um 

povo francês, alemão ou italiano. 

Aliás, no que diz respeito a uma 

discussão recorrente em Portugal, 

relacionada com o nosso atraso no 

processo de alfabetização, há quem 

defenda que a explicação para esse 

enorme problema está 

precisamente na facilidade com que 

a nação portuguesa foi construída 

no século XIX. Ao contrário do que 

aconteceu em França, onde só 

metade dos franceses falava francês 

por alturas da revolução de 1789 (em 

Itália a percentagem era ainda mais 

baixa), em Portugal não foi 

necessário alfabetizar para 

nacionalizar, pois já existia uma 

unidade cultural, linguística e 

geográ ca estável há séculos. Os 

Estados da Europa central, ao 

contrário de nós, precisaram de 

instituições mais fortes e mais 

e cientes para conseguirem 

construir as suas nações. 

Ironia das ironias: o 

nacionalismo, que hoje é entendido 

João Miguel Tavares

O respeitinho 
não é bonito

como uma ideia conservadora e de 

direita, no século XIX era uma ideia 

revolucionária e de esquerda. 

Nacionalistas eram aqueles que 

sobrepunham a autoridade da 

pátria à autoridade do rei. E 

reparem como Portugal, ao 

subscrever a independência das 

colónias após o 25 de Abril, decidiu 

de forma unilateral expropriar 

todos os cidadãos dos antigos 

territórios ultramarinos — com 

excepção dos brancos e dos goeses 

— da sua nacionalidade portuguesa, 

sem eles serem tidos nem achados. 

Parece-vos uma medida de 

esquerda ou de direita? 

As discussões acerca de quão 

português é Pedro Pichardo são 

fascinantes por causa de tudo isto. 

Como notou Nuno Garoupa, 

Pichardo irrita a extrema-direita 

porque não nasceu em Guimarães 

e tropeça no hino, e irrita a 

extrema-esquerda porque fugiu do 

paraíso cubano. Só que a uns e a 

outros escapa isto: todas as nações 

são artifícios, construídos e 

de nidos pela força da lei. Cada 

nação é um clube, e só um tonto 

impediria de entrar nele os Homo 

sapiens excepcionais. Os 

portugueses que aplaudem com 

entusiasmo a camisola verde e 

vermelha, independentemente do 

homem que a enverga, percebem 

muito mais de teoria política do 

que todos os xenofobozinhos 

juntos.

CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

jmtavares@outlook.com

Leve as notícias curtas, os artigos longos e os jogos consigo
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