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Teatro  
Monica Bellucci traz  
Maria Callas ao 
Festival  de Almada 
Cultura, 29 
 
Jogos de Inverno  
Uma vaga olímpica  
no esqui aberta  
a partir do Alentejo  
Desporto, 35

Quebra de 
patentes  
Espanha mais 
perto dos EUA 
nas vacinas 
anticovid 
Destaque, 2/3

Ciclo de descida das rendas está  
a chegar ao m por falta de casas
Promotores “querem muito” construir casas para arrendar. Mas dizem que o Estado não deixa

Secretário de Estado da Energia, 

João Galamba, disse que programa 

Sexta às 9 é “estrume” e “coisa 

asquerosa” Política, 9

Ex-líder do PS quebra silêncio e cri-

tica líderes europeus, incluindo 

António Costa, de “duplicidade” e de 

“matar” a UE Política, 8

Sociedade, 10

ISNN-0872-1548

A pandemia trouxe uma espécie de 

balão de oxigénio ao mercado de 

arrendamento, tornando mais aces-

síveis em termos de preço casas que 

até então permaneciam fora do 

alcance do rendimento da maioria 

das famílias. Mas esse ciclo de redu-

ções tem pouca duração, dado que 

o mercado continua sem oferta em 

quantidade necessária para impedir 

uma nova escalada dos preços. A 

descida dos preços é um facto con-

rmado pelas estatísticas, como as 

reveladas pelo mais recente Índice 

das Rendas Residenciais. Entre Mar-

ço do ano passado, mês em que eclo-

diu a pandemia, e o mês de Março 

deste ano, as rendas das casas desce-

ram 6% em Portugal Continental 

Economia, 20/21

Uma cidade de cana e palha 70 mil deslocados de Cabo Delgado à espera

O campo de 25 de Julho é uma 
imensidão de tendas feitas com o 
material que a terra dá e cobertas 
por lonas das agências 

humanitárias. Devia ser 
transitório, mas está a tornar-se 
cada vez mais permanente. 
Alberga mais de 70 mil pessoas 

que fugiram do con ito no Norte 
de Moçambique, sem condições 
mínimas de subsistência e 
sobrevivendo com ajuda 

humanitária Dos nossos 
enviados especiais, António 
Rodrigues e Paulo Pimenta 
Mundo, 18/19

Caso João Galamba 

RTP denuncia 
atentado à 
liberdade de 
informação

Europa 

Seguro acusa 
líderes de “trocar 
valores por 
conveniências”

Covid-19 

Quarentena 
para quem 
chega a 
Portugal  
já não é 
obrigação
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Destaque A UE e as vacinas

Quebra de 
patentes: EUA e 
Espanha de um 
lado, Portugal e 
Alemanha do outro
Há países preocupados com a imagem pública de oposição à 
quebra de patentes, como a Holanda e Dinamarca. A maioria, 
como Portugal, França e Alemanha, quer manter como está

A
 proposta caiu de súbito na 

agenda da cimeira do Porto: 

a administração Biden tinha 

anunciado, na quarta-feira 

à noite, que os EUA defen-

dem agora uma velha pro-

posta de mais de 100 países para que 

as vacinas anticovid possam ter direi-

tos livres, ou seja, que possam passar 

a ser produzidas em qualquer país 

sem que este tenha de pagar direitos 

de patente às marcas farmacêuticas 

que as desenvolveram. 

A África do Sul e a Índia já tinham 

apresentado uma proposta de levan-

tamento de patentes para os produtos 

de combate à covid, na Organização 

Mundial do Comércio, durante a pan-

demia. Mas nenhum destes pedidos 

recebeu apoio das instituições euro-

peias. A Comissão, presidida por 

Ursula von der Leyen, sempre a r-

mou que nada indica que as patentes 

sejam uma verdadeira barreira ao 

acesso ao tratamento contra o vírus. 

Pelo contrário, a Comissão manteve 

que o sistema de propriedade intelec-

tual é uma parte da solução.  

Quase todos os governos estavam 

de acordo com esta posição. Portugal 

também. Nas respostas que enviou 

às nossas perguntas, feitas antes do 

anúncio da nova posição de Washing-

ton, o ministério dos Negócios 

Estrangeiros português salientava 

que “corresponder ao pedido de der-

rogação endereçado pela Índia e 

República da África do Sul poderá, 

na perspectiva europeia, constituir 

um desincentivo à inovação e inves-

tigação na área da saúde”.  

O Investigate Europe (IE) consultou 

as actas das reuniões do comité de 

política comercial do Governo alemão 

no Conselho da UE em Janeiro e Feve-

reiro de 2021, que ajuda a perceber as 

posições partilhadas nos bastidores 

antes da cimeira do Porto. 

Ideologia e “complexos” 
Na cimeira do Porto, os líderes euro-

peus mantiveram a sua posição, 

abrindo pouco espaço para uma 

mudança no sentido anunciado pelos 

EUA. Os jornalistas bem insistiram, 

mas o melhor que conseguiram foi 

um diagnóstico psicológico decretado 

pelo Presidente francês Emmanuel 

Macron. No sábado, na sua conferên-

cia de imprensa, Macron apontou os 

“complexos” dos repórteres que o 

questionavam: “Pergunto à imprensa 

europeia uma questão quase psicoló-

gica: quando, há um ano, nós euro-

peus lançámos o ACT-A, o senhor não 

disse: ‘Oh, vocês europeus têm a lide-

rança moral! E, ah, os EUA não a estão 

a seguir! E quando os EUA nos 

seguem, que é de facto o que está a 

acontecer ... diz-se: ‘Ah, os EUA têm 

a liderança!’ Dá-me a impressão de 

que estão a acordar, não seguiram o 

lme… Não posso tratar os vossos 

complexos, eu não tenho nenhum.” 

Paulo Pena/Investigate Europe
De facto, ao contrário do que mui-

tos anteciparam, as lideranças euro-

peias não mostraram qualquer aber-

tura para mudar de posição sobre os 

direitos de patente das marcas que 

fabricam vacinas contra a covid. Se 

isto são, ou não, “complexos”, é uma 

questão polémica. 

Há uma clara linha ideológica a 

separar os campos. “Não acredito 

que a renúncia às patentes seja uma 

solução para fornecer vacinas a mais 

pessoas. Em vez disso, acredito que 

precisamos da criatividade e da força 

inovadora das empresas e, para 

mim, isto inclui a protecção de 

patentes,” defendeu a chanceler ale-

mã Angela Merkel. 

Esta é também, em grande medida, 

a opinião da indústria farmacêutica, 

cujos lobistas tiveram muitas reuniões 

nos últimos seis meses com os cinco 

comissários da UE que têm as vacinas 

e os medicamentos nas suas carteiras 

políticas. A ONG Corporate Europe, 

por exemplo, criticou a forma como 

a Comissão se tornou uma “câmara 

de eco” da indústria.  

Para a indústria farmacêutica, não 

é necessário ir além do sistema global 

de partilha voluntária de vacinas, 

Covax, uma iniciativa apoiada pelos 

Estados ocidentais, mas que tem sido 

dramaticamente sub nanciada e não 

parece ser capaz de fornecer vacinas 

a 20% das populações de 92 países de 

baixo e médio rendimentos, como 

esperava fazer. 

Os argumentos para não levantar patentes das vacin

Quase todos os governos 
europeus que responderam às 
perguntas do IE rejeitaram a 
renúncia das patentes. Alguns 
responderam a 5 de Maio, 
poucas horas antes do anúncio 
da administração americana.  
 

Áustria (3 de Maio) 
“A transferência não 
regulamentada de 
tecnologia criaria 
muito provavelmente 
situações caóticas, 

uma vez que os processos de 
produção complexos precisam 
de ser apoiados por 
trabalhadores qualificados e 
controlados por processos de 
garantia de qualidade. A 
protecção da propriedade 
intelectual não é, portanto, o 
problema, mas a base para 
soluções a longo prazo. 

Actualmente, já existem 
questões de responsabilidade 
muito específicas relacionadas 
com vacinas e autorizações de 
comercialização, que seriam 
muito mais graves se produzidas 
sem conhecimentos específicos 
suficientes em matéria de 
‘vacinas’ e utilizadas de forma 
descontrolada, para não falar do 
perigo real de vacinas 
contrafeitas (falsas)”. 
 

Finlândia (1 de Maio) 
“A renúncia não traz 
benefícios adicionais. 
Pelo contrário, cria 
incerteza e pode 
mesmo dificultar a 

tão necessária cooperação entre 
vários actores.” 
 
Alemanha (30 de Abril) 
“A simples suspensão do Acordo 
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Não há necessidade 
de uma mudança 
substancial de 
posição, mas os 
desafios de 
comunicação 
permanecem 
Representante holandês na 
reunião de 11 de Janeiro do 
comité de política comercial  
do Conselho da UE 

A posição europeia tem sido, adi-

cionalmente, a de sublinhar que a UE 

é o principal exportador mundial de 

vacinas, e apelar a outros — especial-

mente os EUA, que também produ-

zem, mas não exportaram até agora 

— a fazerem a mesma coisa.  

A Comissão Europeia representa 

todos os Estados-membros da UE na 

Organização Mundial do Comércio, 

OMC, onde a proposta feita há sete 

meses pela Índia e pela África do Sul 

foi tratada pelos governos ocidentais 

como se fosse tóxica. Até 21 de Abril, 

não havia nenhuma fenda visível na 

frente unida da UE contra a alteração 

das regras comerciais durante um 

período temporário.  

A dissidência de Espanha 
Investigate Europe consultou as actas 

das reuniões do comité de política 

comercial do Governo alemão no 

Conselho da UE em Janeiro e Feverei-

ro de 2021. É aqui que os representan-

tes dos Estados-membros coordenam 

as acções de política comercial da UE. 

Em três reuniões do comité, durante 

este período, um representante da 

Comissão relatou como os funcioná-

rios da UE na OMC defenderam a 

oposição da UE à renúncia de paten-

tes. Esta posição recebeu o encoraja-

mento dos governos nacionais. 

Alguns deles estavam apenas preo-

cupados com as críticas de peritos, 

como os Médicos Sem Fronteiras 

(MSF). A acta de 11 de Janeiro decla-

ra: “A Dinamarca concorda com a 

linha da Comissão sobre o Trip 

[Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property 

Rights, em inglês], mas salientou que 

o dossier deve ser comunicado de 

forma construtiva à sociedade civil 

(tal como a França, Itália, Suécia e 

Alemanha)”. O mesmo aconteceu na 

reunião de 12 de Fevereiro. Mais uma 

vez, o relatório do representante da 

Comissão sobre a rejeição da derro-

gação do Trip não foi contestado. 

Apenas o Governo holandês o 

comentou, dizendo não haver 

“necessidade de uma mudança subs-

tancial de posição, mas os desa os 

de comunicação permanecem”. 

O Governo espanhol foi o primeiro 

a quebrar a unanimidade. A elimina-

ção de patentes de vacinas está a tor-

nar-se especialmente relevante, disse 

Pedro Sánchez num discurso aos seus 

colegas na Cimeira Ibero-Americana 

em Andorra, a 21 de Abril. Muitos 

deles enfrentam uma situação ainda 

mais desastrosa do que a de Espanha, 

com muito menos vacinas. Muitos 

apoiam uma renúncia à patente. 

“Os direitos de propriedade intelec-

tual devem ajudar e não ser um travão 

na luta contra a covid-19”, disse San-

chez. “E, neste sentido, a Espanha 

está disposta a promover esta discus-

são, especialmente entre os nossos 

parceiros europeus, também no âmbi-

to da Organização Mundial do Comér-

cio, para analisar as opções que nos 

permitam avançar da forma mais e

caz e equitativa possível na luta contra 

a covid-19”.  Em seguida, Investigate 

Europe contactou todos os governos 

da UE, mais o Reino Unido, a Suíça e 

a Noruega, pedindo as suas posições 

sobre a proposta de renúncia aos 

direitos de patente. Quinze deles res-

ponderam (ver texto ao lado). 

O volte-face 
O anúncio de quarta-feira da Admi-

nistração Biden oferece apoio para 

uma derrogação muito mais restrita 

do que o âmbito da proposta original 

indiana e sul-africana. Esta última 

nomeou todos os produtos contra a 

covid-19. Washington apenas con-

corda com o levantamento de paten-

tes das vacinas. No entanto, o anún-

cio é visto como uma alteração signi-

cativa das regras. 

No ano passado, a Administração 

Trump opôs-se à renúncia de direitos 

de propriedade quando a proposta 

foi apresentada em Outubro. Desde 

que Biden assumiu a presidência, tem 

estado sob crescente pressão para 

assumir a liderança global na OMC de 

uma forma que possa remover os 

estrangulamentos de produção.  

Dez senadores democratas, entre 

eles Bernie Sanders e Elizabeth War-

ren, têm instado Biden a apoiar a 

renúncia, argumentando que esta 

ajudará toda a gente, incluindo os 

EUA. O Congresso canalizou milhares 

de milhões para salvar as indústrias 

de viagens, turismo e hospitalidade 

durante a pandemia, sublinham. 

“Estas indústrias permanecerão em 

crise e dependerão de mais milhares 

de milhões em ajuda governamental 

até que a pandemia se atenue”.  

Os corpos das vítimas da covid-19 

estão a arder na Índia à medida que 

os números no país aumentam para 

taxas alarmantes, demonstrando 

que a pandemia não está de todo sob 

controlo. Isto pode ter reforçado o 

argumento de que é do próprio inte-

resse dos EUA apoiar a renúncia, e 

ajuda a explicar a reviravolta ameri-

cana. “Uma razão pela qual Biden 

apoiará uma renúncia às vacinas, 

mas não à dimensão terapêutica ou 

de diagnóstico, é que as vacinas em 

mercados estrangeiros nos prote-

gem”, publicou n Twitter James 

Love, director da ONG Knowledge 

Ecology International.  

Mas a mudança de posição em 

Washington, que o Financial Times 

considera ser uma “vitória diplomá-

tica”, não produziu, até agora, qual-

quer efeito deste lado do Atlântico. 

Para já, a maioria dos governos euro-

peus e a Comissão mantêm a con an-

ça no rumo que tomaram em 2020, 

apesar de conhecerem algumas das 

suas falhas: um nanciamento públi-

co inédito para as empresas farma-

cêuticas privadas desenvolverem 

vacinas que, de uma forma rápida, 

permitissem a imunidade da popula-

ção ao vírus. Nada mudou nesta estra-

tégia, na cimeira do Porto. Com Inge-
borg Eliassen, Harald Schumann, 
Maria Maggiore, Sigrid Melchior e 
Wojciech Ciesla

Trip não criaria 
capacidade de 
produção adicional. 
Pelo contrário, 
recear-se-ia que a 
vontade da indústria 

farmacêutica de transferir 
know-how e de apoiar a expansão 
das capacidades de produção 
nos países em desenvolvimento 
diminuiria, assim como a vontade 
de desenvolver vacinas 
adaptadas contra novas 
mutações.” 
 

Países Baixos 
 (4 de Maio)  
“Ainda não 
recebemos 
exemplos sólidos em 
que os direitos de PI 

sejam um estrangulamento para 
tal aumento. Além disso, a 
renúncia poderia perturbar a 

colaboração voluntária e a 
transferência de know-how, o que 
constitui um requisito 
fundamental para o aumento da 
capacidade de fabrico.” 
 

Portugal (1 de Maio)  
“A UE tem valorizado, 
neste contexto, a 
cooperação 
público-privada, e 
consequentemente 

o sistema de propriedade 
intelectual que a sustenta, e que 
considera ter sido bastante 
bem-sucedida na produção de 
uma vacina em tempo recorde. É 
importante notar que o maior 
desafio, neste momento, é 
colmatar as lacunas de curto 
prazo da Europa em termos de 
produção, não sendo o 
levantamento de patentes uma 
solução para este problema.” 

Pedro Sanchez, à direita,  
está desalinhado em relação  
a Costa e Merkel 
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Ainda a propósito  
dos burgueses  
do teletrabalho  
Susana Peralta e Raquel Varela são 

duas excelentes articulistas, que só 

por si, nos dias em que escrevem, 

valem o preço do jornal: tenho 

seguido com muito interesse a 

polémica entre as duas sobre os 

chamados burgueses do 

teletrabalho e, aproximando-me 

da posição de Raquel Varela, 

gostava de dar esta achega, que 

talvez uma delas queira comentar: 

eu e a minha mulher neste 

momento temos uma actividade 

inteiramente exercida em 

teletrabalho, é-nos indiferente 

estar em Lisboa ou na China desde 

que tenhamos um computador e 

Internet. Eu já propus à minha 

mulher, caso nos aumentem os 

impostos, mudar a nossa 

residência para Badajoz e 

radicar-nos lá, recebendo os 

nossos vencimentos numa conta 

bancária espanhola. Isto é possível 

e totalmente legal pelas regras da 

União Europeia. Passaríamos a ser 

contribuintes do erário público 

despropósito de concentração dos 

países apenas tendo em vista o 

crescimento e o lucro, as bases em 

que assenta o PIB, que resulta do 

lançamento de impostos, 

sobretudo indiretos e da falta de 

investimentos públicos. Dizem que 

não basta o equilíbrio das nanças, 

mas é necessário criar um quadro 

de bordo constituído por 

indicadores múltiplos, tais como a 

redução das desigualdades, a 

preservação do meio ambiente, a 

saúde, a educação, numa palavra, 

é preciso pensar no bem-estar das 

populações. Tal é o objetivo de 

uma nova economia posta em 

prática por três primeiras- 

ministras: a da Escócia, a da Nova 

Zelândia e a da Islândia. 

Aprendida com a pandemia, é a 

mesma opinião geral dos 

congressistas da UE reunidos no 

Porto do dia 7 de Maio: “A 

dimensão social tem de ser um 

elemento fundamental da 

recuperação”, ideia rea rmada por 

Charles Michel: “A bússola europeia 

não poder ser o PIB, tem de ser o 

bem-estar dos cidadãos”. (…)   

Artur Gonçalves, Sintra

espanhol e, pelas minhas contas, 

pouparíamos — só em IRS, fora 

tudo o resto que é mais barato lá 

em geral — uns milhares de euros 

por ano e poderíamos vir 

periodicamente a Lisboa ver os 

lhos, que já não vivem connosco. 

Isto hoje em dia aplica-se a todas 

aquelas centenas de jovens que 

trabalham em qualquer lado, 

bastando-lhes uma mesa e um 

computador, e penso que, face à 

total iniquidade do IRS em 

Portugal, é algo em que os 

decisores políticos deveriam 

pensar, pois senão um dia serão 

apanhados na curva com uma 

surpresa desagradável. Deixo mais 

esta achega, se me é permitida a 

presunção, para o debate que está 

a “aquecer” nas páginas do nosso 

jornal, sobre este tema. 

Carlos Duarte, Lisboa 

 
Voltam os velhos tempos 

Que saudades da rapaziada que 

anos a o, mês após mês, parou 

os transportes públicos, pôs-nos a 

exercitar as pernas ou a recorrer 

a táxis ou aos carros particulares 

para trabalhar. Finalmente, a 

rentrée. Já estão marcadas 

paralisações do Metro de Lisboa, 

da CP e da Infra-estruturas de 

Portugal para Maio. Expirado por 

estes dias o acordo escrito e 

assinado pelos sindicatos e 

Governo, voltam os tempos 

áureos das folgaças legítimas, e 

único método que conhecem 

para reivindicar com a 

penalização dos que lhes pagam 

os salários, os passageiros. Velhos 

tempos de volta... 

Aristides Teixeira, Almada 

 

A Cimeira Social 
Europeia 

A Cimeira Social Europeia, sob a 

égide de Portugal na presidência 

da União Europeia, que acabou 

de ter lugar na cidade do Porto — 

‘Daqui houve nome Portugal’ —, 

já pertence ao passado. 

Só esperamos que não tenham 

sido estéreis todos os 

bem-intencionados propósitos 

nela debatidos, e que bons frutos 

apareçam na época certa, para as 

instituições e pessoas certas. 

Foram tidos em conta as subtilezas 

da Administração norte-americana 

acerca do acontecido com as 

vacinas, bem como o auxílio da 

União Europeia ao povo 

martirizado da Índia, a braços 

com a pandemia de covid-19, 

ainda em situação incontrolável. 

Também terão tido eco, no seio 

da cimeira, os profundos silêncios 

dos chineses e dos russos, tal 

como terá sido tomado em conta 

que nem todos os europeus 

estarão de acordo com o que se 

terá passado, e que também 

muitos outros são sempre do 

contra, enquanto ainda outros não 

passam das habituais carpideiras 

que choram sempre ao sabor 

daquilo que mais lhes interessa, 

mas sempre ao contrário dos 

comuns interesses de toda a 

comunidade. 

José Amaral, V.N. Gaia 

 

A nova economia  
do bem-estar 

Ao evocar-se a necessidade de uma 

nova economia, os economistas 

chamam a atenção para o 

A Europa a ultrapassar fronteiras

E
stamos sempre tão 

empenhados em discutir o 

que nos divide, que 

acabamos por dedicar 

pouco tempo a falar do que 

nos une. A União Europeia (UE) é um 

desses casos. Nos últimos tempos, um 

continente inteiro encontrou mais 

razões para estimar o chão comum 

que pisa e, se isto não é um bom 

motivo de conversa, devia sê-lo. 

Que este reforço de convicção no 

projecto europeu tenha acontecido 

apesar de, ou por um dos seus mais 

destacados membros o ter 

abandonado, é um bom sinal, mesmo 

que esteja na resposta à pandemia o 

impulso para esta nova sintonia entre 

os cidadãos e a UE, que apagou fogos 

de dissensão até em Itália. E se ainda 

falta caminho para cumprir as 

expectativas, é um facto que a UE 

atravessou uma fronteira na resposta 

ao combate à pandemia e às suas 

consequências com a emissão de 

dívida conjunta e na estratégia 

comum de aquisição de vacinas. 

A utilidade da União tornou-se mais 

clara para os cidadãos e os ecos desse 

esforço continuam a fazer-se sentir 

numa cimeira da presidência 

portuguesa da UE bem-sucedida, 

com a assinatura da Declaração do 

Porto, que assume o desa o de 

estabelecer metas concretas para o 

pilar social da política europeia, 

mesmo que ainda falte fechar a 

discussão emblemática de um salário 

mínimo europeu. Com tantas 

esperanças colocadas nas verbas que 

virão com o plano de recuperação, é 

essencial ver inscritos como pilares a 

saúde e a coesão social, a par com 

outras prioridades, mesmo que 

igualmente importantes, como a 

transição verde ou transformação 

digital, que demorarão mais a fazer 

sentir os seus efeitos junto dos 

cidadãos e serão sempre objecto de 

maior questionamento se a crise 

económica se agudizar. 

As cimeiras deste m-de-semana 

também mostraram uma UE à 

procura de acertar a sua estratégia 

além-fronteiras com o tempo 

corrente, re ectindo a importância 

crescente que a Índia tem no 

equilíbrio geoestratégico de um 

Ocidente em tensão com a China. Mas 

se quer ir a jogo com credibilidade, a 

União precisa de abordar com maior 

assertividade os desa os que tem nas 

suas fronteiras, nomeadamente o 

desa o autoritário da Rússia e a 

tragédia humanitária que continua a 

desenrolar-se no Mediterrâneo. 

O momento europeu é bom e a 

capacidade de dar respostas 

concretas é promissora. Mas a 

conversa tem de continuar porque, 

como proclamava Robert Schuman 

nessa declaração fundacional que 

assinalou ontem o Dia da Europa, “a 

Europa não se fará de uma só vez, 

nem de acordo com um plano único. 

Far-se-á através de realizações 

concretas que criarão, antes de mais, 

uma solidariedade de facto”.

A conversa tem de 
continuar porque, como 
dizia Robert Schuman, 
‘a Europa não se fará  
de uma só vez’

Editorial

David Pontes
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B
OGOF é o acrónimo 

inglês para Buy One  

Get One Free. Em 

português, seria  

CULUG: Compre Um, 

Leve Um Gratuitamente. 

Em inglês, BOGOF está cheio de 

ressonâncias. Se há um impulso 

central da cultura britânica é atacar 

a pomposidade. Uma pessoa que se 

leve muito a sério, satisfeita com a 

sua posição e missão na vida, que 

ache que está dalguma maneira a 

fazer um favor aos outros, é um alvo 

irresistível — literalmente. Não pode 

dar um passo sem ser gozado pela 

primeira pessoa com quem se 

cruzar. É mais forte do que eles. 

A pretensão da generosidade – 

“compre o primeiro, que nós 

oferecemos-lhe o segundo” — é-lhes 

insuportável. Não descansam 

enquanto não expuserem a 

falsidade daquela oferta. 

Assim, BOGOF suscita 

imediatamente bog off: vai-te lixar, 

sai daqui. Bog é um pântano e 

bog-trotter é uma ofensa aos 

irlandeses. Mas bog também é 

latrina, abreviado de boghouse. 

Depois, bog-standard signi ca 

vulgar, corriqueiro, básico, sem 

graça, de qualidade mínima. 

É esta a ressonância que se ouve 

imediatamente no contexto de uma 

loja quando se fala em BOGOF: se 

estão a oferecer um quilo de 

gambozinos por cada quilo que se 

comprar, é porque não vale nada e, 

como não conseguem vender, 

arranjaram este esquema para ver 

se escoam a montanha de monos 

que lhes está a atravancar o 

armazém. 

Lembrei-me do BOGOF porque 

ontem propunham-me dar 4 boiões 

de creme gordo se eu comprasse 

dois. Perguntei se dava para 

BOGOF. Disseram que não: tinha de 

comprar dois. 

E se eu propusesse a outro cliente 

irmos a meias? Comprávamos dois e 

cada um ganhava um segundo 

boião. 

“Isso não é permitido!”, 

respondeu-me a assistente 

agastada, num tom de voz próprio 

do Tribunal Constitucional. 

O meu esquema, pelos vistos, não 

estava à altura do esquema deles.

BARTOON LUÍS AFONSO
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“Resistimos à pandemia porque soubemos 
construir este projecto, que desde o arranque 
é baseado na solidariedade e no humanismo” 
Emmanuel Macron (acerca do futuro da Europa) 

O NÚMERO NESTE DIA 10 DE MAIO

324
Portugal registou, no sábado, 
mais uma morte e 324 novos 
casos de covid-19. Em 24 horas, 
270 pessoas recuperaram

1940 II Guerra Mundial. As forças nazis invadem 
a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo. 
Demite-se o primeiro-ministro britânico Neville 
Chamberlain. É substituído por Winston 
Churchill 1958 Humberto Delgado, candidato da 
Oposição Democrática à Presidência 
Portuguesa, pronuncia a frase “Obviamente, 
demito-o”, sobre Salazar 1972 José Afonso 
interpreta pela primeira vez em público 
Grândola Vila Morena, em Santiago de 
Compostela 1984 Após dez dias em estado de 
coma, morre em Lisboa o ciclista português 
Joaquim Agostinho, com 41 anos 1994 Nelson 
Mandela é investido Presidente da África do Sul 

“Um homem percorre o mundo inteiro em 
busca daquilo que precisa e volta a casa para 
encontrá-lo” George Moore (1852-1933), escritor

ESCRITO NA PEDRA
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Espaço público

Ex-secretário de Estado da Cultura; 
professor universitário

Secretário-geral da UCCLA

O novo Trio Odemira

Um grito de alerta

H
á escassos dias comemorámos 

47 anos de um projeto de 

futuro que a todos civicamente 

sobressaltou. De então para cá 

demos passos de gigante. 

Todavia, tal como o Mosteiro 

dos Jerónimos, que com a sua atratividade e 

simbolismo tem capelas imperfeitas, também 

no projeto não cuidámos para a sua edi cação 

de partes importantes que lhe reforçassem a 

robustez para poder suportar todas as 

adversidades. Surgiram ssuras. O jardim que 

o rodeia não foi cuidado, fazendo nascer e 

crescer erva daninha. Fomos transigentes na 

construção, ou porque hipotecámos a 

terceiros parte dos alicerces, ou porque sem 

scalização condescendemos perante quem 

desviou materiais.  Dos mais de 90% de capital 

nacional que detínhamos na banca camos 

com menos de 10%. Nenhuma empresa 

Está contrariada a ideia 
de um Portugal brando  
e plural, respeitador  
dos direitos humanos. 
Mostra-se uma face 
sinistra do país, de  
norte a sul, praticada  
de forma reiterada

É
 um trio constituído pelo Governo, 

por autarquias e por autoridades 

públicas na área da saúde, das 

condições de trabalho, de controlo 

de fronteiras. 

Se é verdade que as políticas 

governamentais de controlo da pandemia 

nos últimos três meses têm resultados 

positivos que devemos reconhecer, também 

é verdade que a situação pandémica no 

Alentejo e, particularmente, no concelho de 

Odemira, veio mostrar uma realidade que 

existe há anos mas que só agora causa 

pública indignação generalizada. 

A primeira narrativa sobre este assunto foi a 

seguinte: imigrantes irresponsáveis andavam 

a espalhar covid-19 pelo Alentejo. Os 

malandros espalhavam a praga, mais um sinal 

de que os imigrantes devem ser tratados com 

suspeição e hostilidade. Depois, começou a 

tentar perceber-se um pouco mais sobre este 

assunto. Quem eram estas pessoas, de onde 

vinham, o que faziam? As respostas fazem 

corar. Estamos a falar de cidadãos asiáticos e 

da Europa de Leste que, vindos para Portugal 

estratégica nacional se salvou na voragem da 

venda. Porque os mais desfavorecidos não dão 

manchetes nos media, passamos a ocupar o 

tempo com episódios de megaprocessos que 

têm como arguidos personalidades com 

poder. O prof. Freitas do Amaral deu sentido à 

evidência sublinhando num escrito que não 

demos atenção ao sentido da construção da 

nossa história jurídica e o dr. António Cluny 

disse que “o modelo que separa os 

investigadores do Ministério Público dos que 

vão à barra só existe na Sicília e, no caso, por 

razões de segurança necessária a esta região”. 

De entre várias originalidades criamos dois 

superjuízes de instrução para megaprocessos, 

sendo inevitável que se pudessem perder em 

milhões de documentos que enchem centenas 

de dossiers. Não paramos a olhar o projeto no 

seu conjunto, reparando em ssuras graves. 

Vamos legislar, agora, tarde, por proposta 

de um sindicato, que, por mais respeitoso que 

seja, não tem competências para fazer leis. 

No mais, concluímos que devemos voltar à 

reindustrialização do país, depois de 

vendermos setores industriais estratégicos a 

capitais estrangeiros. Temos, porém, 

potencialidades inesgotáveis para reforço da 

a rmação no mundo, se valorarmos a 

memória coletiva da nossa História. Indo às 

raízes da razão, porque falamos a quarta 

respeito? O que correu mal, porquê e quem 

são os responsáveis, públicos e privados? 

Está contrariada a ideia de um Portugal 

brando e plural, respeitador dos direitos 

humanos. Mostra-se uma face sinistra do 

nosso país, de norte a sul, praticada de forma 

reiterada. Vejam-se as imagens dos 

contentores sobrelotados a servir de casas, as 

histórias destes homens e mulheres que 

vieram à procura de melhores condições de 

vida para si e para as suas famílias e que foram 

maltratados. O Portugal de brandos costumes 

que se procura vender para dentro e para fora 

morre aqui. Não estamos a falar do Portugal 

do século XIX, do Estado Novo. Estamos a 

evidenciar o Portugal de 2021, que não se 

pode esconder na excecionalidade da 

pandemia. Vamos dizê-lo com todas as 

língua do mundo, a primeira do Atlântico Sul e 

uma das principais utilizadas na Internet. 

Falar dela é falar do mar, fronteira dos 

países de língua portuguesa, por onde circula 

mais de 90% do comércio mundial e em breve 

com zonas marítimas exclusivas alargadas. 

Que potencialidades, se passarmos a pensar 

para além da “espuma dos dias”! Devemos 

pôr a echa mais alta do que está para 

alcançarmos objetivos que são óbvios e, no 

domínio da CPLP, termos em atenção o 

reforço da relação de pertença de todos os 

cidadãos a este grande espaço complementar 

da UE que cruza culturas invulgares. As duas 

funções soberanas do Estado, a Justiça e as 

relações externas, estão longe de esgotarem as 

ssuras que se abriram. 

É que a lógica economicista que passou a 

valorizar a economia como um m e não 

como um instrumento da política conduziu a 

omissões em domínios de outras funções 

soberanas. A omissão quanto ao sucedâneo da 

extinção do serviço militar obrigatório, que 

não foi criado, colocou-nos perante uma 

ssura que tem a ver com a Defesa e a 

Segurança, tal como a omissão de um 

programa escolar coerente devia revisitar a 

nossa História, articulando-se com as 

exigências da preparação dos jovens neste 

mundo com grande evolução cientí ca e 

palavras: a hipocrisia reinante supera o 

discurso do politicamente correto. Não há 

discurso que resista a esta miséria humana. 

Miséria dos políticos nacionais e locais. 

Miséria de empresários e autoridades 

públicas. Miséria da sociedade civil. Nenhum 

sector da sociedade escapa. Quer dizer, 

certamente há quem tenha ajudado estes 

imigrantes, quem não aja assim, quem tenha 

procurado encontrar soluções, a nível local e 

nacional. Recordo, nomeadamente (e sem 

esquecer que não é a única), a deputada Filipa 

Roseta (PSD), que denunciou na AR a iniqui- 

dade das normas que o Governo aprovou em 

2018 e que permitiu os contentores da 

vergonha no concelho de Odemira de que 

agora se fala. E este Governo de esquerda e os 

partidos que o apoiam, o que têm a dizer? E as 

câmaras? As autoridades públicas? Agora é 

que vem o rebate da indignação, o pedido de 

inquéritos, os processos, a mão no peito? Ou 

será que, como em outros lugares e tempos 

do mundo, face à agressão de seres humanos 

ao nosso lado, vamos dizer que não sabíamos 

o que se estava a passar ou estávamos só a 

cumprir ordens? Ou continua-se a agir só por 

reação e quando convém? Triste Trio 

Odemira. Triste sociedade que se mobiliza 

pelo barulho das luzes e passa o resto do 

tempo entorpecida. Talvez não falte muito até 

todo este assunto ser varrido para baixo do 

tapete, para alívio de muitos.

tecnológica. Noutro plano, a demogra a 

impõe que o país não possa perder 20% da sua 

população a curto prazo, o que suscitaria 

consequências graves da exiguidade 

populacional. No mais, temos o combate por 

um desenvolvimento sustentável que, por 

respeitar à defesa da qualidade de vida, está 

para além de conceções reivindicativas 

redutoras. É neste quadro que domínios como 

a saúde, a defesa do ambiente e a superação 

das assimetrias regionais são também 

prioridades. Reforçar a intervenção da 

sociedade civil é hoje uma obrigação de todos 

e essa contribuição deve ser prosseguida de 

forma patriótica com a consciência do 

signi cado deste conceito contrário a 

conceções nacionalistas, de uma erva que é 

daninha. Este objetivo deve ser prosseguido 

com a juventude, perante quem todos temos o 

dever de recriar a esperança no futuro, numa 

lógica intergeracional mas aprendendo com 

ela. Há, na verdade, uma causa maior que 

deve unir os portugueses, implicando isso a 

revisitação do projeto que nasceu numa 

manhã límpida e pura. Analisando-o, e com 

ele as ssuras que hoje apresenta, algumas 

delas graves. O futuro deve assentar na 

estratégia e daí este grito, que é de alerta.

para desempenhar tarefas agrícolas sazonais, 

se veem, em muitos casos, sujeitos a regimes 

assimiláveis a escravidão. Colocados em 

contentores, em situação de sobrelotação, 

com remunerações miseráveis e horários 

inaceitáveis, são o rosto de um Portugal que 

fazemos de conta não existir. O Portugal que, 

desde a apanha da castanha em 

Trás-os-Montes, das vindimas do Douro, da 

apanha da cereja da Beira Alta, até às 

explorações agrícolas alentejanas de frutos 

vermelhos (mas não só), explora 

intensivamente mão de obra muito barata, em 

condições de alojamento, alimentação e 

sanitárias inaceitáveis. Foi preciso uma 

pandemia e uma cerca sanitária para a 

verdade das coisas ser assunto de primeira 

página e haver um rebate de indignação. 

Mas o sindicato dos inspetores do SEF fez 

questão de lembrar que o Governo já sabia 

desta situação de exploração ilegal da 

imigração desde 2018. E, claro, é impossível 

que câmaras e outras autoridades locais não 

soubessem. Que empresários, famílias, 

vizinhos, não soubessem. Todavia, apesar das 

públicas virtudes, permanecem vícios 

privados. Homens e mulheres iguais a nós em 

direitos e deveres foram espoliados dos seus 

direitos e explorados nos seus deveres. Quem 

são as empresas e os empresários que, de 

forma vergonhosa, nos colocam na rota da 

exploração do homem pelo homem e do 

trá co de seres humanos? O Estado, além de 

nomear comissões e fazer estudos, o que fez 

de concreto nos últimos quatro anos a este 

 

Jorge Barreto Xavier

Vítor Ramalho
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Os Estados e bancos centrais 
não pretendem abdicar do 
controlo da emissão 
monetária e dos sistemas de 
pagamentos, e fazem bem

As novas moedas digitais dos bancos centrais

Professor de Economia do ISEG. Escreve 
à segunda-feira

Parece provável que a 
introdução de moeda 
digital dos bancos 
centrais venha 
acompanhada de uma 
maior presença dos 
bancos centrais nos 
sistemas de pagamentos

Ricardo Cabral

DADO RUVIC/REUTERS

A
ntónio Fatás, num artigo 

publicado a 3 de Maio de 2021 no 

site VoxEU.org, argumenta que é 

questionável que as novas 

moedas digitais dos bancos 

centrais, em desenvolvimento — 

nomeadamente, da China, do BCE e da Suécia 

—, possam vir a ter sucesso, dado que 

intrínseco às moedas digitais estão os sistemas 

de pagamentos nas economias, no presente 

dominados pelo sector privado. 

Ou seja, tal como as notas e moedas, criadas 

pelos bancos centrais, são aceites e podem no 

imediato ser utilizadas para pagamentos, 

novas moedas digitais emitidas pelos bancos 

centrais, para serem úteis, teriam de igual 

modo de ser aceites e utilizadas em 

pagamentos. E isso obrigaria os bancos 

centrais a um papel muito mais omnipresente 

nos sistemas de pagamentos, nomeadamente 

na relação com depositantes, empresas e 

outros agentes económicos, função que os 

bancos centrais, segundo Fatás, não 

pretendem assumir e em que poderão não ser 

suficientemente eficientes, inovadores ou 

concorrenciais. Acresce ainda que a 

introdução de uma moeda digital de um 

banco central poderia representar um 

obstáculo à inovação neste sector. 

 

A questão é relevante 
De facto, com a digitalização das economias, 

os pagamentos estão a evoluir, sendo 

crescentemente realizados, não com recurso 

a papel-moeda, mas a pagamentos 

electrónicos. Essa evolução tende a favorecer 

a banca privada ou novos intermediários 

nanceiros que venham a criar e oferecer 

moeda digital, em particular, antecipa-se, as 

grandes empresas tecnológicas, vulgarmente 

designadas por Big Tech. 

Em tal cenário, se os pagamentos são 

efectuados com recurso a plataformas de 

bancos, de Big Tech, ou de outros 

intermediários nanceiros, seria mesmo 

necessário dinheiro digital público? Se o 

pagamento é concretizado através de 

plataformas digitais do sector privado, o 

dinheiro também não poderia mais facilmente 

ser moeda digital de um emissor privado sem 

nenhuma ligação a dinheiro público? 

Ou seja, nesta questão do dinheiro digital, 

debate-se também o futuro dos bancos 

centrais como emissores de moeda, a 

um para um. Uma excepção será a nova 

moeda do Facebook, o Diem, que pretende 

ser uma moeda digital global. 

 

Se a moeda passar a ser privada… what 
then?  
Se a moeda digital for emitida pelo sector 

privado numa percentagem superior à que já 

ocorre no presente (que é muito elevada), e 

se os pagamentos forem em larga medida 

controlados pelo sector privado, o que 

impede esses emissores de moeda digital e 

sistemas de pagamentos digitais de, em vez 

de cobrarem comissões sobre pagamentos, 

passarem a cobrar verdadeiros impostos 

económicos sobre as transacções? 

É certo que, se existir concorrência, tal 

poderá ser minimizado, mas a experiência 

ensina-nos que nestes sectores com grandes 

economias de escala (i.e., monopólios 

naturais) o poder de mercado ca sempre 

muito longe da concorrência perfeita. E será 

que os bancos centrais seriam capazes de 

manter um controlo das taxas de juro (e da 

política monetária) tão e caz como até à data? 

 

Alterações à moeda digital e aos sistemas 
de pagamentos 
A gura-se que os Estados e os bancos centrais 

não pretendem abdicar do controlo da 

emissão monetária e dos sistemas de 

pagamentos, e fazem bem. Representaria 

uma enorme transformação do sistema 

monetário moderno, com elevados riscos, 

soberania monetária e o nanciamento de 

estados soberanos através dos mercados de 

dívida pública. 

 

Moeda é dívida pública 
De facto, em economias desenvolvidas, a 

moeda (base monetária) é dívida pública. E 

os bancos centrais controlam (ou podem 

controlar) as taxas de juro da dívida pública 

comprando ou vendendo dívida pública de 

diferentes maturidades. 

Os bancos centrais derivam receitas de 

senhoriagem da emissão dessa moeda, 

receitas essas que tipicamente são receitas 

públicas. Mas além disso, através do controlo 

das taxas de juro, têm o poder para assegurar 

a sustentabilidade das dívidas públicas. 

 

Cenário somente com dinheiro digital 
privado é improvável 
É improvável que a moeda dos bancos 

centrais deixe de ser necessária porque, como 

defende a Teoria Monetária Moderna, parece 

difícil e ilógico que Estados soberanos 

abdiquem do pagamento de impostos na 

forma da sua própria moeda, ou seja, que 

passem a aceitar moeda digital de bancos ou 

de Big Tech no pagamento de impostos ou 

que passem a realizar os pagamentos dos 

bens e serviços que adquirem em moedas 

digitais privadas. 

Se presentemente a banca comercial, que 

está sob supervisão dos bancos centrais, logo 

dos poderes públicos, tem já tanto poder, não 

só para criar moeda dita escritural (moeda 

digital), mas também para de nir comissões 

que oneram as transacções económicas 

digitais de famílias e empresas, o que não 

seria se a oferta dessa moeda passasse a ser 

criada por agentes que escapam a essa 

supervisão? 

Por conseguinte, a evolução mais 

provável do sistema actual é que a moeda 

digital dos bancos centrais seja utilizada em 

transacções com as Administrações 

Públicas e em que a moeda privada, sujeita 

a supervisão dos bancos centrais, seja 

utilizada para a generalidade das restantes 

transacções. E é provável que, como até à 

data, as moedas digitais privadas e públicas 

coexistam, numa dada área monetária, ao 

par, isto é, com uma taxa de conversão de 

que colocaria os Estados sob elevada pressão 

nanceira, com as receitas de senhoriagem de 

moeda e o controlo sobre os pagamentos e 

sobre a taxas de juro a sair da esfera pública. 

Por conseguinte, parece provável que a 

introdução de moeda digital dos bancos 

centrais venha acompanhada de uma maior 

presença dos bancos centrais nos sistemas 

de pagamentos, em concorrência directa 

com o sector privado, o que provavelmente 

bene ciará a maioria dos cidadãos e a 

competitividade das economias.  

 

As origens do SARS-CoV-2 

Uma missão da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) a Wuhan com 17 peritos 

internacionais e 17 peritos chineses publicou 

um relatório em 30 de Março de 2021 em 

que analisa as possíveis origens do 

SARS-CoV-2. O relatório não foi conclusivo 

sobre as origens do vírus. O director-general 

da OMS, o dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

ao agradecer aos peritos a elaboração do 

relatório, frisou que a posição o cial da OMS 

é que nenhuma hipótese para a origem do 

SARS-CoV-2 pode para já ser excluída. 

 

A teoria da conspiração? 
Um artigo de Nicholas Wade publicado a 5 de 

Maio de 2021 na prestigiada Bulletin of the 

Atomic Scientists questiona a tese dominante 

segundo a qual a pandemia de covid-19 tem 

origens naturais e defende que é um erro 

rejeitar como teoria da conspiração a hipótese 

alternativa de que o vírus SARS-CoV-2 possa 

ter tido origem num laboratório e escapado 

deste por acidente, nomeadamente porque 

impede qualquer debate sério sobre esta tese 

entre virologistas, que cariam com receio de 

ver as suas carreiras prejudicadas porque 

associadas a uma “teoria da conspiração”. 

O argumento fundamental de Wade é que 

o consenso dominante foi precipitado ao 

assumir uma origem natural e ao excluir a 

possível origem humana e laboratorial do 

SARS-CoV-2. Wade defende que é necessária 

uma investigação mais aprofundada sobre a 

origem desse vírus. Argumenta ainda que, 

das duas principais hipóteses para a origem 

do vírus SARS-CoV-2 que causa a covid-19, a 

que parece mais consistente com os factos 

observados é que o vírus tenha tido origem 

num laboratório em Wuhan na China (o 

Instituto de Virologia de Wuhan). 

Segundo Wade, esse laboratório de Wuhan 

no passado terá criado novos vírus da família 

do coronavírus inexistentes na natureza – i.e., 

de origem arti cial (quimérica) –, baseados 

em “ganhos de função” (i.e., desenhar novas 

versões de vírus da família do coronavírus 

com características mais agressivas retiradas 

de uma outra família de vírus).  

O artigo de Nicholas Wade expressa apenas 

uma opinião. Não é prova de que o 

SARS-CoV-2 tenha tido origem num 

laboratório. Mas as suas críticas são válidas. 

Rotular de teoria de conspiração uma 

hipótese alternativa sobre a origem de um 

vírus não ajuda o processo de debate 

cientí co. 

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



8 • Público • Segunda-feira, 10 de Maio de 2021

Política Ex-secretário-geral do PS aceitou quebrar silêncio

Seguro voltou ao palco da política  
com duras críticas aos líderes da UE

Desde que deixou a liderança do PS, 

em 2014, António José Seguro afastou-

se da vida política e dos seus palcos. 

Regressou ontem, numa conferência 

sobre a Europa. Numa altura em que 

Portugal tem a presidência da União 

Europeia, Seguro voltou com duras e 

pouco ouvidas críticas aos actuais 

líderes da União Europeia, acusando-

os de ambiguidades e de falta de cora-

gem para resolver os problemas. 

Seguro começou logo por a rmar 

que participava na conferência “a 

título pessoal”. Prestou tributo aos 

que “tiveram a ideia, a vontade e a 

coragem de forjar na cooperação 

entre os estados europeus a garantia 

da paz duradoura e de prosperida-

de”. Mas o antigo líder socialista tinha 

mais críticas que elogios para fazer. A 

começar pelo facto de união se se ter 

preparado para o alargamento dos 

estados membros, não resolvendo as 

questões essenciais. 

“[A UE] não arrumou a casa e var-

reu os principais problemas para 

debaixo da mesa, iniciando um cami-

nho perigoso e de ambiguidade, que 

explica muitos dos falhanços seguin-

tes”, a rmou na conferência da pla-

taforma Nossa Europa. 

Para o docente universitário de 

Ciência Política e Relações Internacio-

nais, o Conselho Europeu de Nice, de 

Dezembro de 2000, “marca negati-

vamente o curso do projecto euro-

peu”, porque as propostas em apre-

ciação pelos líderes europeus não 

correspondiam “a nenhuma concep-

ção de Europa, resumindo a uma 

mera luta entre Estados pelo poder 

interno da Europa. 

“A imagem que saiu de Nice foi de 

cada Estado a tratar de si, num clima 

con ituoso e de divisão. (…) Nice den-

si cou um caldo perigoso de ambigui-

dade sobre a natureza do projecto 

europeu que ainda hoje emerge cada 

vez que a Europa se confronta com a 

responsabilidade de responder aos 

principais problemas com que se con-

fronta”, acrescentou. 

Essa imagem de uma Europa divi-

dida, “de cada um a tratar de si”, a r-

mou, “acompanha os comportamen-

tos dos lideres europeus neste século 

XXI” e a é “a causa dos principais fra-

cassos da UE”. 

“Infelizmente, os efeitos destas 

divisões, da ambiguidade e da falta de 

solidariedade abundam”, salientou. 

E deu como exemplos desta divisão 

Antigo secretário-geral do PS critica divisões e ambiguidades na Europa e diz que os seus líderes  
estão “a matar lentamente a Europa, caminhando para a irrelevância política mundial”

Luciano Alvarez

Seguro defendeu que os problemas na Europa são fruto da ambiguidade e falta de coragem política dos líderes

RUI GAIUDÊNCIO

mais dez meses, sem que esteja rati

cado por todos os Estados-membros. 

Pelo meio, o susto do Tribunal Cons-

titucional alemão, que podia paralisar 

a aprovação do plano de recuperação 

económica. (…) É assim que a Europa 

quer avançar? É assim que a Europa 

quer responder aos problemas con-

cretos das pessoas?”, perguntou. 

António José Seguro a rmou ainda 

que, “enquanto não respondermos 

com clareza a estas perguntas” e “sem 

receio das consequências, não esta-

mos a salvar a Europa: “Estamos a 

matar lentamente a Europa, cami-

nhando para a irrelevância política 

mundial, que as recentes humilha-

ções em Moscovo e na Turquia são 

exemplos e não podemos excluir a 

possibilidade fragmentação.” 

Seguro acrescentou ainda que os 

dirigentes europeus “seguem a lógica 

de que é preferível ignorar o proble-

ma, do que criar ainda mais proble-

mas”. “Estão enganados, os proble-

mas que surgem na Europa são fruto 

da sua ambiguidade e da sua falta de 

coragem política.” 

Não raras vezes, salientou ainda 

Seguro, “observa-se outra caracterís-

tica negativa, a da duplicidade”: 

“Escreve-se uma coisa para logo a 

seguir fazer outra, como aconteceu 

no ano passado, quando líderes euro-

peus aprovaram um mecanismo de 

defesa do Estado de direito, associado 

aos instrumentos nanceiros, para, 

logo a seguir, se comprometerem a 

não o aplicar no imediato. Trocaram-

se valores por conveniências, para 

não ser mais duro.” 

Para o antigo líder do PS, se não 

houver “um caminho claro, a Europa 

cará a marcar passo”. “Criamos a 

ilusão que avançamos, quando, na 

verdade estamos a recuar.” 

Sobre o futuro da Europa, Seguro 

responde: “Trocava os egoísmos dos 

Estados, pela solidariedade dos povos 

europeus.”

sobre o futuro da Europa, durante a 

convenção, no início deste século, 

onde surgiram concepções contradi-

tórias sobre o nível de integração 

económica, política e social”, salien-

tou ainda. 

Para Seguro, as divergências “são 

essenciais a uma democracia plural”, 

o que ele diz criticar “são as divisões 

profundas que surgem sempre que a 

Europa precisa de decidir e de res-

ponder prontamente aos problemas 

concretos das pessoas”. Essas divi-

sões, acrescentou, “paralisam e, 

enfraquecem” a Europa e fazem com 

que “esteja sempre a correr atrás do 

prejuízo”. 

“É inaceitável que a Europa, já sem 

a desculpa da presença do Reino Uni-

do, ao m de 15 meses, ainda não 

tenha concluído o processo de apro-

vação do seu plano de recuperação 

económica perante o sofrimento de 

pessoas e di culdades das empresas. 

Cinco meses para aprovar o plano, 

“É assim que a 
Europa quer 
avançar? É assim 
que quer 
responder aos 
problemas das 
pessoas?”, 
perguntou

e de “cada um a tratar si” a resposta 

à crise da dívida soberana, na respos-

ta às consequências económicas e 

sociais da pandemia. E já esta semana 

deu também como maus exemplos 

“na resposta aos problemas do 

desemprego e da pobreza, com 11 

Estados-membros, nas vésperas da 

Cimeira Social do Porto, a lembrarem 

que as políticas sociais e de emprego 

são competência nacional”. 

“Foi também assim nos debates 
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Governante chama “estrume”  
e “asqueroso” a programa da RTP

Direccão de Informação da 
RTP repudia declarações. 
CDS pede demissão de João 
Galamba. Sindicato de 
Jornalistas em silêncio

A Direcção de Informação da RTP 

“repudia as declarações expressas 

pelo secretário de Estado adjunto e 

da Energia João Galamba”, que com-

parou o programa Sexta às Nove “a 

estrume” e “coisa asquerosa”. “As 

palavras que proferiu atentam contra 

o bom nome da RTP e da sua jornalis-

ta Sandra Felgueiras e desrespeitam 

a liberdade de informação”, conside-

ra a estação pública. 

Em reposta ao PÚBLICO, a esta-

ção pública diz ainda que, “vindas 

da parte de um membro do Gover-

no, [as declarações] assumem par-

ticular gravidade. Mas nem por isso 

condicionarão o trabalho dos jorna-

listas da RTP.” 

Em causa uma mensagem do secre-

tário de Estado adjunto e da Energia 

na rede social Twitter publicada no 

sábado, e entretanto apagada, dizen-

do que “estrume só mesmo essa coisa 

asquerosa que quer ser considerada 

um programa de informação”. 

O comentário de Galamba era diri-

gido ao programa Sexta às Nove, na 

estação pública de televisão e condu-

zido pela jornalista Sandra Felgueiras, 

no qual o secretário de Estado já tinha 

sido visado. As palavras de Galamba 

foram escritas num comentário na 

rede social, respondendo a um utili-

zador que partilhou o link do progra-

ma (sobre a instalação de imigrantes 

do empreendimento Zmar), acres-

centando a seguinte mensagem: 

“Todas as semanas, abro uma garra-

nha do @Joaogalamba e sento-me a 

ver o estrume por ele produzido”. 

O comentário levou o líder do CDS-

-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, 

a pedir ontem a demissão do secretá-

rio de Estado, acusando-os de “indig-

nidade institucional”. 

A primeira reacção política veio 

em forma de apelo ao primeiro-mi-

nistro, para que demita o ministro da 

Administração Interna e o secretário 

de Estado João Galamba, no que seria 

“um duplo jackpot” que António Cos-

ta dava ao país.“Porque eu tenho a 

certeza de que não se revê nestas fal-

tas de educação e na indignidade 

institucional que estes membros do 

Governo estão a revelar”, a rmou, 

citado pela Lusa, acrescentando que 

Galamba atacou “de forma ordiná-

ria” um canal de televisão: “Qual 

hater, tornou-se um cowboy do tecla-

do no seu Twitter”.  

Ainda numa recente entrevista, o 

primeiro-ministro, António Costa, 

lembrava que não se deve “desenvol-

ver ódio relativamente à comunica-

ção social” e “odiar jornalistas”: “Um 

político num regime democrático 

pode até não gostar muito das coisas 

que os senhores escrevem, eu muitas 

vezes não gosto, mas temos de respei-

tar e não temos de desenvolver ódio 

relativamente à comunicação social”, 

explicou Costa. PÚBLICO

O presidente do Chega a rmou 

ontem que “os Açores serão o pri-

meiro aviso à navegação da Repú-

blica” de que “ou o caminho muda 

ou não contarão” com apoio, por-

que “acima de qualquer lugar ou 

Governo, estão os princípios” do 

partido. 

O Governo Regional dos Açores, 

de coligação PSD/CDS-PP e PPM, 

conta ainda com o apoio no Parla-

mento do partido Chega e Iniciativa 

Liberal para completar a maioria 

parlamentar. 

“A solução dos Açores pode ou não 

ser uma hipótese para a República? 

Não saberemos, depende do contex-

to político, mas sobretudo depende 

de que as nossas bandeiras nunca 

venham abaixo. Um Governo, ou um 

PSD que nos diga à cabeça que sim, 

mas que nunca a estas propostas, 

que sim, mas nunca a esta justiça, 

que sim, mas nunca ao sistema scal 

diferente, que sim, mas nunca a lutar 

contra a corrupção, então o dr. Rui 

Rio deve saber isto, deve saber que 

nunca haverá um governo entre o 

Chega e o PSD na República em Por-

tugal”, sustentou, no encerramento 

da II Convenção Regional dos Açores 

do partido. 

Na sua intervenção, André Ventu-

ra vincou que o partido “não é mule-

ta de ninguém”, alertando que o 

Chega vai “continuar a ser alvo de 

todos os ataques à medida que se 

aproximar o tempo da queda de 

António Costa em Lisboa”. 

“O PS não se perpetuará na Repú-

blica e nós temos de estar prontos 

para o desa o, temos de estar pron-

tos para ter um projecto para Portu-

gal”, vincou. Lusa 

Chega quer 
usar Açores 
para ajudar a 
afastar Costa

Autor do texto

João Galamba é secretário de 
Estado adjunto e da Energia

FOTÓGRAFO

Seguiu-se a resposta de Galamba na 

mesma rede social: “Lamento, estru-

me só mesmo essa coisa asquerosa 

que quer ser considerada ‘um progra-

ma de informação’. Mas se gosta des-

se caso psicanalítico em busca da sua 

expiação moral, bom proveito.”  

O PÚBLICO tentou, sem sucesso, 

contactar João Galamba, tal como 

o Sindicato dos Jornalistas, que ain-

da não reagiu às palavras do gover-

nante. 

André Ventura disposto a 
repetir acordo no continente

E se fossem 
trabalhadores 
agrícolas 
portugueses  
na Suíça, 
Alemanha  
ou França? 
 

Política

Odemira: podiam ser emigrantes  
portugueses aqui bem perto

Opinião

Sónia Sapage

O caso de Odemira despertou 

paixões um pouco por todo o país 

nas últimas semanas. Paixões no 

bom e no mau sentido. De algum 

modo, aquela realidade que se 

perpetuava há vários anos (para 

sermos sinceros não é só uma 

realidade, são várias) 

interpelou-nos a pretexto da 

covid. 

Haja algumas coisas boas 

trazidas por esta doença 

mortífera: já nunca mais será 

possível ignorar (social ou 

judicialmente) a situação 

desumana que alguns imigrantes 

vivem naquela região e também 

di cilmente voltará a ser 

encoberta a confusão que é o 

Zmar, desde as façanhas da sua 

formação até às da insolvência. 

Mas este caso trouxe à tona os 

dois países que existem em 

Portugal: o desafortunado e o 

burguês; o solidário e o 

individualista; o ponderado e o 

insensato. Não adianta ngir que 

estas duas metades não 

coexistiam até aqui, sempre cá 

estiveram e estarão entranhadas, 

mesmo sendo Portugal um país de 

emigrantes. 

E é por aí que quero seguir o 

meu raciocínio. Os portugueses 

andam pelo mundo há séculos e 

nem sempre em aventuras 

intrépidas dignas dos livros de 

História. Quando emigram, 

procuram uma vida melhor e não 

têm a garantia de a obter. Também 

vivem em condições muitas vezes 

desumanas e também são 

escravizados, aqui bem perto, na 

Europa — temos tido notícia disso 

de vez em quando, ainda antes do 

agelo da covid. 

Quando o surto de Odemira se 

tornou evidente, pensei muito 

nesses conterrâneos que estão 

noutros países a lutar por uma 

vida melhor. E se fosse com eles, 

não nos revoltaríamos? E se 

ouvíssemos esta história à 

distância com gente do nosso 

país? E se fosse na Suíça, em 

Espanha, França ou Austrália, não 

quereríamos que alguma coisa 

fosse feita? E se fosse aos 

trabalhadores agrícolas 

portugueses que tivesse sido 

recusado um isolamento num 

parque de campismo à beira da 

insolvência, onde há casas 

pré-fabricadas que algumas 

pessoas compraram como 

investimento (foi assim que o 

negócio foi vendido) para passar 

férias e fazer uns trocos? Alguns 

viverão lá sempre, o que é de 

respeitar, mas nem todos. Tudo 

isto num contexto especial: uma 

grave doença a disseminar-se de 

forma comunitária, sem controlo. 

Eu não desconheço que existe o 

direito fundamental à 

propriedade privada, previsto 

constitucionalmente, e que o 

Governo não pode agir como se 

estivesse a nacionalizar o que lhe 

apetece, sobretudo quando já não 

existe o chapéu do estado de 

emergência debaixo do qual se 

pode proteger, mas se a sensatez e 

a empatia imperassem, como 

podia alguém recusar um tecto 

digno a pessoas como nós?

Jornalista. Escreve à 
segunda-feira
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Tribunal declara quarentena  
de família inconstitucional

Uma decisão do Tribunal de Sintra 

que considerou ilegal a privação da 

liberdade a que foi sujeita uma família 

de brasileiros que regressou a Portu-

gal no início deste mês, após uns 

meses no Brasil, e foi obrigada a car 

14 dias em isolamento pro láctico em 

casa, como acontece a todos os cida-

dãos provenientes de uma lista de 

nove países, veio novamente relançar 

a questão sobre a constitucionalidade 

de medidas restritivas de direitos fun-

damentais, adoptadas pelo Governo 

fora do estado de emergência. 

Especialistas ouvidos pelo PÚBLI-

CO dividem-se sobre a constituciona-

lidade das restrições impostas pela 

resolução do Conselho de Ministros 

(CM) de 30 de Abril, que declara a 

situação de calamidade até 16 de 

Maio, impondo diversas medidas res-

tritivas com base nas possibilidades 

O tema regressa à discussão: determinar isolamento de 14 dias é constitucional fora 
do estado de emergência? Especialistas ouvidos pelo PÚBLICO dividem-se

Mariana Oliveira
Agendamento de vacinas a partir dos 60 anos

D
esde o fim-de-semana que 
é possível às pessoas entre 
os 60 e os 65 anos 
agendarem a sua 

vacinação contra a covid-19 no 
portal da Direcção-Geral da 
Saúde (https://covid19.min-
saude.pt/pedido-de-
agendamento). Em 
comunicado, a task force 
explicou que “esta antecipação 
em quase uma semana em 
relação à data inicialmente 
estimada resulta de ter sido 
possível atingir, em dias de 
semana, o ritmo de vacinação 
de cerca de 100 mil 
inoculações diárias mais cedo 
do que o que estava previsto”. 

No boletim de ontem da 
DGS, registaram-se 324 novos 
casos de infecção no território 
e apenas uma morte na região 
Norte do país.  A DGS dá ainda 
conta de mais oito 
internamentos, num total de 
268 hospitalizações. Dessas, 74 
estão em unidades de 
cuidados intensivos (UCI), um 
número que se mantém 
inalterado há dois dias. 
Recuperaram da doença 270 
pessoas em 24 horas, estando 
agora activos em Portugal 
22.313 casos de infecção pelo 
SARS-Cov-2. Em vigilância, 
estão agora 20.261 pessoas. 
Rita Ferreira

Cidadãos oriundos de nove 
países, entre eles o Brasil, 
têm de cumprir isolamento 
de 14 dias, mesmo com um 
teste negativo

RUI GAUDÊNCIO
fundamentada no artigo 25.º da reso-

lução do CM, um diploma produzido 

no âmbito da competência adminis-

trativa do Governo, que não pode 

alterar o regime de direitos, liberda-

des e garantias xado na Constitui-

ção. O juiz sublinha que a autoridade 

de saúde nem sequer invocou expres-

samente qualquer norma da resolu-

ção, referindo o artigo 25.º deste 

diploma apenas em correspondência 

posterior que trocou com a família 

brasileira. “O nosso sistema constitu-

cional não admite a privação da liber-

dade de cidadão (nacionais ou estran-

geiros) por decisão administrativa e 

impõe mesmo a apresentação judicial 

de todos os cidadãos na referida situa-

ção de privação da liberdade”, realça 

Pedro Faria de Brito. Conclui, por 

isso, que é ilegal qualquer decisão 

que prive da liberdade um cidadão 

nacional ou estrangeiro pelo período 

de 14 dias, “com base em ordem admi-

nistrativa e sem controlo judicial”. 

O constitucionalista Jorge Miranda 

concorda e considera um “abuso de 

poder” a invenção da situação de 

calamidade “uma gura que não exis-

te constitucionalmente”. Defende 

que para se poder determinar a pri-

vação da liberdade de alguém tem de 

haver base numa norma prevista na 

Constituição, o que não acontece no 

actual contexto.  

Luísa Neto, professora de Direito 

Constitucional na Universidade do 

Porto, faz um enquadramento um 

pouco diferente. “Primeiro é preciso 

saber se estamos perante uma sus-

pensão de direitos fundamentais, que 

só pode ocorrer no quadro de um 

estado de emergência, ou apenas 

perante restrições desses direitos, 

uma matéria da reserva da Assem-

bleia da República.” Defensora da 

segunda opção, Luísa Neto diz que 

essa restrição implica a intervenção 

do Parlamento, o que aparentemente 

não acontece com uma resolução do 

CM. Admite, contudo, que se possa 

defender que essa resolução se baseia 

em leis habilitadoras, como a Lei de 

Bases da Protecção Civil e a Lei relati-

va ao Sistema de Vigilância em Saúde 

Pública. Apesar de discordar que a lei 

da protecção civil possa ser utilizada 

neste contexto, considera admissível 

que se recorra à Lei relativa ao Siste-

ma de Vigilância em Saúde Pública.  

Na mesma linha está João Loureiro, 

constitucionalista na Universidade de 

Coimbra, que em dois artigos publi-

cados sobre o assunto defendeu que 

é possível sustentar a constituciona-

lidade de medidas de excepção recor-

rendo à conjugação de várias normas, 

como a Lei de Bases da Saúde e a Lei 

relativa ao Sistema de Vigilância em 

Saúde Pública, se as restrições respei-

tarem orientações de entidades cre-

díveis, como a Organização Mundial 

da Saúde. No entanto, admite que a 

aceitabilidade dessa excepção pode 

car comprometida se a situação pan-

démica perdurar sem que não sejam 

adoptadas alterações legislativas que 

clari quem o quadro legal.

previstas na Lei de Bases da Protecção 

Civil e na Lei relativa ao Sistema de 

Vigilância em Saúde Pública.  

Uma advogada brasileira, o seu 

marido e uma lha menor entraram 

em Portugal provenientes do Brasil 

no dia 2 de Maio e, apesar de terem 

testes negativos à covid-19 e de “terem 

sido autorizados a entrar em territó-

rio nacional sem qualquer restrição”, 

foi-lhes imposto um isolamento de 14 

dias. A advogada refutou a ordem  

através de um pedido de habeas cor-

pus. O juiz do Tribunal de Sintra 

declarou inconstitucional a resolução 

do CM e comunicou às autoridades 

portuguesas que estão impedidas de 

forçarem esta família a permanecer 

isolada na habitação, considerando 

que tal só seria possível se vigorasse 

o estado de emergência. 

Na decisão, a que o PÚBLICO teve 

acesso, o magistrado considera a pri-

vação da liberdade ilegal porque foi 
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Arguido dos colégios GPS queixa-se de que 62 
carros de colecção se vão tornar “ oreiras”

Arguido pediu para fazer 
circular as viaturas 
apreendidas. Ministério 
Público diz que só pode 
ligar os motores

Sónia Trigueirão

Manuel Madama, um dos cinco ges-

tores arguidos no processo dos Colé-

gios GPS, acusados por peculato, 

burla quali cada e falsi cação de 

documentos, e cujo julgamento está 

previsto começar no dia 18 de Março, 

pediu para que lhe fosse concedida a 

possibilidade de fazer circular os 62 

carros de colecção apreendidos no 

âmbito do processo. Um dos argu-

mentos é que já há veículos que estão 

quase a virar “ oreiras”. 

De acordo com a acusação do 

Ministério Público (MP), na altura da 

apreensão, em 2014, os mais de 60 

carros tinham um valor estimado de 

361.150 euros. Manuel Madama é o 

el depositário dos carros apreendi-

dos e fez um requerimento ao tribu-

nal onde avisa que muitos dos seus 62 

carros estão a deteriorar-se. Alega 

que os componentes de borracha dos 

veículos estão ressequidos e assim 

deteriorados, assim como os motores 

que, “com a inacção a que estão vota-

dos, estão também eles em imparável 

processo de senescência”. 

E explica que “incontornavelmen-

te, há já veículos que estão imprestá-

veis enquanto tal e apenas poderão 

almejar acabar como peças meramen-

te decorativas ou, quiçá, oreiras”. 

Diz que, nestas condições, não conse-

gue cumprir com as exigências de el 

depositário dos bens. Tenta também 

argumentar que “o desígnio da pre-

servação dos veículos é não só uma 

obrigação de natureza legal, como um 

incontornável dever cívico e um impe-

rativo de natureza afectiva”. 

“Na verdade, o expoente nutre 

onerado, até para se eximir de subse-

quentes problemas da índole dos que 

vem vivenciando”, diz, fazendo então 

o pedido para que lhe seja concedida 

autorização para fazer circular os veí-

culos apreendidos, cuja deterioração 

tem como consequência a deprecia-

ção dos respectivos valores. 

Manuel Madama levou um redon-

do “não”. No entender do MP, a guar-

da dos bens apreendidos pelo el 

depositário impede que seja efectua-

da qualquer fruição do bem em cau-

sa, pelo que a circulação dos bens 

apreendidos não deverá ser autoriza-

da. “Por outro lado, nada obsta a que 

o el depositário, com a regularidade 

que o desejar, accione o motor do 

veiculo e o mantenha ligado durante 

um período, desde que, como cou 

supra exposto, não circule com o 

mesmo”, diz o MP, sublinhando que 

o “ressequimento dos componentes 

em borracha sempre ocorreria com 

o decurso do tempo, não sendo a cir-

pelos referidos objectos o carinho 

peculiar aos coleccionadores, além de 

como é manifesto pretender cumprir 

com impecável zelo as funções que foi 

culação do veículo que iria obstar a 

essa deterioração”. 

A juíza também tem uma posição 

semelhante. Ou seja, que o el depo-

sitário não tem o direito de usar a 

coisa entregue em depósito, pelo 

que se mostra destituída de funda-

mento legal a pretensão de fazer 

circular alternadamente as viaturas 

apreendidas. 

Vão a julgamento com Manuel 

Madama mais quatro gestores dos 

colégios GPS: António Calvete, Fer-

nando Manuel Catarino, Agostinho 

dos Santos Ribeiro e António Manuel 

Marques Madama. O MP estima que 

os administradores dos colégios se 

tenham apoderado para seu uso pes-

soal de 30 dos 300 milhões de euros 

que o GPS recebeu do Estado entre 

2005 e 2013 por conta dos contratos 

de associação. O julgamento tinha 

data de início marcada para o próxi-

mo dia 6 de Maio, mas acabou por ser 

adiado para Setembro.

Este é um dos 62 carros  
de colecção apreendidos
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Estudantes 
deslocados 

Pedro Amaral teve de comprar nova viagem de avião, Bruna 
Bento tentou baixar a renda da casa desocupada, Ana Miguel 
tem uma aula presencial por semana que a obriga a ir de 
Barcelos ao Porto. Muito esforço para um ano quase perdido?

D
esde que ingressou no 

ensino superior, em Outu-

bro de 2020, a vida de 

Pedro Amaral tem sido 

uma azáfama de viagens 

entre Santa Maria, nos 

Açores, e o Porto, onde estuda Físi-

ca na Faculdade de Ciências. Em 

Janeiro, quando o descontrolo da 

pandemia obrigou Portugal a 

recon nar, o estudante de 19 anos 

conseguiu “fugir” para a terra natal 

antes de os voos entre o continente 

e as ilhas serem cancelados. Agora, 

e num espaço de poucos meses, 

vê-se obrigado a regressar ao Porto 

para poder acompanhar o retorno 

das aulas presenciais, o que signi

ca gastar mais umas dezenas de 

euros num bilhete de avião. “Como 

estudantes deslocados, temos um 

encargo económico mais elevado, 

o que nos põe numa situação com-

plicada”, explica ao PÚBLICO. 

A 19 de Abril, as universidades 

puderam abrir novamente as por-

tas para o ensino presencial, deixan-

do para trás um regime exclusiva-

mente online — uma transição nem 

sempre fácil, ainda para mais quan-

do é feita a meio-gás. Para milhares 

de estudantes, foi a altura de fazer 

as malas outra vez e percorrer deze-

nas ou centenas de quilómetros para 

chegar a um alojamento do qual já 

não usufruíam há meses, mas que, 

mesmo assim, tiveram de continuar 

a pagar. 

“Durante o período em que estive 

nos Açores a ter aulas remotas, tive 

de continuar a pagar o meu aparta-

mento para não o perder. Não houve 

qualquer redução do preço, mesmo 

eu não estando lá. Foram 300 euros 

por mês, fora as despesas com água 

e luz” e o pagamento das propinas, 

confessa Pedro Amaral.  

Na mesma situação está Bruna 

Bento, de 21 anos. É natural de San-

ta Maria da Feira, mas desloca-se de 

duas em duas semanas até à Covi-

lhã, onde estuda Ciência Política e 

Relações Internacionais na Univer-

sidade da Beira Interior. Nos dois 

con namentos que a sua experiên-

Inês Delgado, 
Ricardo Jesus Silva

cia no ensino superior enfrentou, a 

única vez que teve um desconto na 

renda foi quando se uniu às colegas 

de casa contra o senhorio, porque 

consideravam estar a “pagar dinhei-

ro a mais”. 

“Ele deu-nos a graça de fazer um 

desconto de 15 euros, só num mês e 

nunca mais, na nossa renda total. 

Disse que como já foi estudante, per-

cebia a nossa struggle”, a rma, entre 

gargalhadas e num tom irónico. 

Segundo um inquérito realizado pela 

Federação Académica do Porto 

(FAP), uns dias antes de o ensino pre-

sencial ter sido retomado, um em 

cada quatro estudantes confessa ter 

desistido do alojamento na cidade 

onde estuda, com 70% dos inquiri-

dos a consideraram que os preços 

estão mais elevados. 

Só na Universidade Nova de Lisboa 

existem cerca de seis mil estudantes 

deslocados nos diversos ciclos de 

educação e 2100 alunos bolseiros, 

aos quais foi dada “total prioridade” 

na atribuição de residências, o que 

permitiu não recusar nenhum pedi-

do a este tipo de estudantes. De acor-

Sociedade Ensino superior

“Em Fevereiro, quando ainda esta-

va a ter exames do primeiro semes-

tre, surgiu um problema com o alo-

jamento. Veio-me uma conta adicio-

nal por parte dos senhorios, o que 

causou ainda mais confusão na 

minha cabeça, e tive de perder ainda 

mais tempo com essa questão, mes-

mo não estando a usufruir do quar-

to”, confessa. 

Para a presidente da FAP, Ana 

Gabriela Gabilhas, é imperativo 

resolver a questão dos alojamentos, 

um tema ao qual não foi dada muita 

atenção durante a pandemia. “O 

ideal era que o Plano Nacional de 

Alojamento do Ensino Superior e o 

objectivo que está explanado de 

aumentar a capacidade de aloja-

mento para 15 mil casas acontecesse 

da forma mais célere possível”, 

explica. A retoma económica e turís-

tica, que se prevê para 2022, vai 

levar ao aumento de preços e deixar 

os estudantes mais afectados pela 

pandemia “vulneráveis a condições 

pouco dignas”. 

Como conselheira pedagógica na 

Faculdade de Direito da Universida-

do com a Nova, foram alocados, 

ainda, 200 mil euros ao Fundo de 

Emergência para apoiar estudantes 

deslocados, ao qual acresce uma 

“recolha de donativos por parte de 

antigos alunos e da consignação de 

IRS”, com o objectivo de atribuir, no 

próximo ano lectivo, bolsas de estu-

do a mais estudantes, “sobretudo 

aqueles que, por pequenas margens, 

não as conseguiam obter”.  

Residências pecisam-se 
João Ferreira não respondeu ao 

inquérito da FAP porque estuda na 

Faculdade de Direito da Universida-

de de Coimbra, mas as conclusões 

do mesmo parecem espelhar a sua 

vida no último ano. O estudante de 

21 anos considerou desistir várias 

vezes do alojamento, não só por cau-

sa do grande encargo económico, 

como também pela diminuição do 

aproveitamento escolar, potenciada 

por uma “pedagogia que muitas 

vezes não é a melhor” e “problemas 

externos”, aliados à condição de 

estudante deslocado, que tornam a 

situação “não muito favorável”. 

“Deu-nos a graça  
de um desconto de 
15 euros na renda”
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do Porto, o problema prende-se 

com as poucas aulas presenciais que 

tem. No semestre passado, cava 

em casa de uma tia sua no Porto, 

pois tinha todas as aulas presencial-

mente. Mas, com o processo de des-

con namento, acabou por car só 

com uma por semana.  

“Demoro cerca de 45 minutos a 

chegar de Barcelos ao Porto. As via-

gens não me afectam muito o horá-

rio de estudo, mas a verdade é que 

são cansativas. Para além da aula 

presencial semanal, ainda tenho de 

ir ao Porto de duas em duas semanas 

para fazer um teste à covid-19, obri-

gatório para todas as pessoas que 

não tenham contraído o vírus nos 

últimos 90 dias.” 

“Estou lixada da cabeça” 
No sentido contrário, Samuel Silva, 

natural de Oliveira de Azeméis e 

estudante do 1.º ano de Economia, 

revela uma visão muito mais opti-

mista do estado do ensino superior. 

Em Coimbra, onde estuda, foi adop-

tado um regime híbrido de aulas, 

que arrancou na última segunda-fei-

ra, 26 de Abril.  

O estudante de 19 anos atribui 

aspectos positivos à organização das 

aulas presenciais, “tendo em conta o 

ano que estamos a viver”, embora 

a rme que uma das “partes más” é a 

visão das turmas pelas letras do abe-

cedário, que acaba por diminuir os 

contactos entre os alunos. “A falta de 

vida académica e alguns convívios” 

é precisamente o que Samuel Silva 

aponta como o pior da pandemia. 

“Não dá para conhecer assim mui-

ta gente. Tenta-se fazer relações 

online, o que nunca é igual. É uma 

experiência totalmente diferente, 

mas tenta-se aproveitar o máximo 

possível”, revela. Para além das di

culdades em fortalecer as relações 

interpessoais, ingressar no ensino 

superior em plena pandemia fez 

com que a habituação dos alunos 

deslocados à nova cidade fosse mais 

complicada. Estarem enclausurados 

dentro de quatro paredes, numa 

cidade da qual pouco conhecem, 

tem um grande impacto na saúde 

mental. 

“É óbvio que há momentos em 

que uma pessoa pensa: ‘O que é que 

eu estou aqui a fazer?’ Mas é tentar 

equilibrar sempre”, conclui Samuel. 

No entanto, nem todos conseguem 

encontrar esse balanço facilmente, 

ou até mesmo sem ajuda. É o caso 

de João Ferreira, que estuda na mes-

ma universidade de Samuel. Havia 

dias, durante o último con namen-

to, em que “acordava muito cansa-

do, mesmo dormindo horas su

cientes”, o que o fez recorrer à linha 

SOS Estudante de Coimbra. “Acho 

que ajudou, mas não foi uma solu-

ção. Os conselhos que eles davam 

eram assim super ciais, não era 

uma abordagem profunda, o que 

muitas vezes se revelava insu cien-

te”, ressalva. 

Com o início da pandemia, a ques-

abertas, mas nem todos os colegas o 

conseguiram fazer. “Quem estava cá 

não podia sair e quem estava fora 

também não conseguia retornar.” 

No entanto, não foi só pela via 

aérea que os estudantes encontraram 

di culdades. Bruna Bento a rma ter 

tido “bastantes problemas” a nível de 

transporte no último ano, já que a 

única empresa de autocarros que tem 

à disposição aumentou preços e dimi-

nuiu a frequência dos mesmos. “Uma 

pessoa pensa: ‘Eles vão alterar os 

horários para os autocarros carem 

menos cheios, haver uma maior e-

xibilidade’, mas não. Simples-

mente, retiraram autocarros, 

eles iam cheios”, exclama, 

acrescentando ainda que, 

no início do semestre pas-

sado, “algumas pessoas 

tinham de ir três horas 

sentadas nas escadas 

de um autocarro inter-

cidades”. 

Já com Ana Miguel 

Sá, estudante de Comu-

nicação Audiovisual e 

Multimédia na Lusófona 

tão da saúde mental nos estudan-

tes universitários teve uma atenção 

sem precedentes. De acordo com 

dados fornecidos pela FAP, 20% 

dos estudantes inquiridos já recor-

reram a apoio psicológico e, “quan-

do questionados sobre as altera-

ções do estado mental neste perío-

do de transição, 60% a rmaram 

haver um aumento dessas sensa-

ções” provocadas por alterações 

da rotina, questões de alojamento 

e o clima geral de incerteza no pro-

cesso de avaliação e ensino. 

É, assim, necessário reforçar as 

“respostas dadas a nível psicológi-

co nas instituições”, a rma Ana 

Gabriela Cabilhas. “Nós ainda 

temos estudantes a dizer que 

demoram um ou dois meses a ter 

uma resposta em tempo útil. Pre-

cisamos de mais investimento e 

protocolos entre instituições e sec-

tor privado, uma vez que há um 

crescente número de solicitações”, 

conclui.  

Na Faculdade de Direito de Lis-

boa, a associação de estudantes 

“tem um papel muito importante 

na saúde mental dos alunos” e dá 

uma ajuda à instituição na respos-

ta aos vários pedidos que recebe, 

disponibilizando um “gabinete de 

apoio psicológico que tem tido 

bastante procura”, sublinha 

Roberta Viana. 

A estudante não cou imune às 

consequências das restrições pan-

démicas e partilhar um T4 com 

mais quatro estudantes não aju-

dou. Ter de car fechada no quar-

to na “maior parte do tempo”, 

cerca de cinco horas a estudar, 

num ambiente solitário e silencio-

so e com aulas online foram ingre-

dientes para o desastre. Uma situa-

ção que Bruna Bento explica em 

poucas palavras: “Estou completa-

mente lixada da cabeça”. 

“Tem sido horrível, a nível psi-

cológico, tudo isto”, confessa. Mui-

tos estudantes que já tinham pro-

curado ajuda psicológica antes da 

pandemia a rmam que os con na-

mentos e toda a ansiedade que 

adveio das restrições sociais e da 

faculdade só vieram desestabilizar 

mais a saúde mental. “Tu pegas 

numa pessoa que já tem problemas 

psicológicos e deixas essa pessoa 

sozinha em casa um ano inteiro, 

sem ninguém com quem falar, com 

professores a dar trabalhos exces-

sivos (que não nos dariam se tivés-

semos aulas presenciais) e sem 

qualquer tipo de ajuda psicológi-

ca… ela perde a cabeça”, conclui. 

A estes seis estudantes resta a 

esperança de que a situação melho-

re. De volta às salas de aula e, para 

a maioria, aos alojamentos que 

abandonaram por meses, o objec-

tivo é tentar recuperar o aprovei-

tamento perdido durante o segun-

do con namento. E esperar, tam-

bém a nível mental, que o dano 

seja reversível. Texto editado por 
Ana Maria Henriques

Só na Universidade Nova de 
Lisboa existem cerca de seis mil 
estudantes deslocados e 2100 
bolseiros

de de Lisboa, Roberta Viana tem 

uma visão privilegiada de como a 

pandemia está a afectar os estudan-

tes, principalmente os deslocados. 

Dos relatos que ouviu de colegas e 

amigos, no início da pandemia, os 

senhorios de Lisboa ainda baixaram 

a renda durante alguns meses, mas 

quase tudo voltou ao valor de mer-

cado. Os que continuaram com os 

descontos reduziram o tempo dos 

contratos ou zeram novos a curto 

prazo, o que acabou por causar 

“uma maior instabilidade para esses 

alunos”, explica. 

Os “superdeslocados” 
Roberta descreve-se como uma estu-

dante “superdeslocada”, não viesse 

ela do Brasil. A pandemia afectou 

com particular força os alunos inter-

nacionais, que viram as fronteiras 

serem fechadas de um momento 

para o outro. “No nal de Janeiro, 

todos os voos foram suspensos e eu 

tive de alterar a minha passagem 

para poder conseguir voltar para 

Portugal.” Entrou por Espanha, ain-

da as fronteiras terrestres estavam 

Para além da aula 
presencial semanal, 
ainda tenho de ir de 
Barcelos ao Porto  
de duas em duas 
semanas para 
fazer um teste  
à covid-19 
Ana Miguel Sá 
Estudante universitária

MIGUEL MANSO

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



14 • Público • Segunda-feira, 10 de Maio de 2021

Local Regime Geral de Gestão de Resíduos

Maioria das câmaras 
ainda vai demorar  
a separar o lixo  
da factura da água

As repercussões da notícia de que a 

Maia está a avançar com a separação 

das facturas da água e dos resíduos 

sólidos, bene ciando, no caso da 

segunda, o esforço de quem recicla 

mais, ultrapassaram as fronteiras do 

concelho. De outros pontos do país, 

munícipes cansados de pagarem o 

“lixo” em função da água que conso-

mem reagiram, interpelando, nas 

caixas de comentários do PÚBLICO, 

o seu município. O mesmo aconte-

cera, já em 2018, com uma campa-

nha da Deco, que pôs milhares de 

portugueses a escrever à respectiva 

autarquia, para dizer que “O Lixo 

Não É Água”, explicou Bruno Santos, 

desta associação de defesa do con-

sumidor. Mas vai demorar pelo 

menos cinco anos até este sistema se 

generalizar a todo o país. 

Pagar os resíduos sólidos em fun-

ção da água “não é justo”, “não é 

A Maia está a avançar com uma factura autónoma, que bene cia 
quem recicla mais, independentemente da água que gasta. 
Governo quer sistema generalizado a todo o país até 2026

Abel Coentrão Texto 

Gabriela Gómez Ilustração

transparente” e não estimula a reci-

clagem, admitem ao PÚBLICO a 

secretária de Estado com a tutela do 

sector, os porta-vozes para este tema 

das associações ambientalistas Zero 

e Quercus e o porta-voz da Deco. No 

limite, o que acontece é um estímulo 

à poupança de água, cuja factura 

acaba por ser in acionada por uma 

componente que aumenta de cada 

vez que abrimos a torneira. Pode-se 

pensar que, dada a antevisão da 

escassez de água, no futuro, isto não 

é de todo negativo. Mas faz sentido 

que uma família de seis pessoas em 

que todos separam o lixo pague, 

pelos resíduos, mais do que um casal 

que põe tudo no saco do “lixo indife-

renciado”, mesmo com consumos de 

água, imaginemos, proporcionais e 

até poupados? 

Medida é pedida há muito 
A resposta, em teoria, é óbvia. Na 

prática, é o que se vê. Há anos que os 

Planos Estratégicos para os Resíduos 
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É preciso 
aproveitar e 
propor projectos 
na área da 
digitalização dos 
serviços básicos 
ambientais,  
e o PAYT pode 
entrar aí 
Inês Costa 
Secretária de Estado do 
Ambiente

duos recicláveis, graças, também, à 

disseminação da recolha porta a por-

ta no concelho. Num território de 

urbanização recente, as moradias 

unifamiliares imperam, mas os pré-

dios foram obrigados a incorporar, no 

projecto, uma “casa” para os conten-

tores grandes, de várias cores. Ou 

seja, existem boas condições para se 

poder aferir quanto “lixo” produz 

cada família, e cobrar em consonân-

cia. E esta capacidade de aferição é 

algo em que grande parte do país, que 

apostou nos contentores colectivos 

de rua, está ainda atrasado, notam 

Paulo Lucas e Rui Berkemeier, da 

Zero, e Carmen Lima, da Quercus.  

Cinco anos para as câmaras 
Nas recentes alterações ao Regime 

Geral de Gestão de Resíduos, o Gover-

no estabeleceu cinco anos como o 

prazo para aliviar a factura da água 

da carga de lixo que a engorda. Neste 

prazo, que a secretária de Estado Inês 

Costa justi ca também como uma 

maneira de compensar o atraso veri-

cado na abertura de candidaturas a 

fundos comunitários, por causa de 

um imbróglio jurídico já ultrapassa-

do, o que vai acontecer é a instalação, 

em boa parte dos núcleos urbanos, 

de serviços de recolha porta a porta. 

Ou de outros mecanismos que indu-

zam a separação dos recicláveis, em 

territórios de menor densidade habi-

tacional, Por força dos investimentos 

em curso, e das metas europeias, 

vários sistemas estão, também, a ten-

tar chegar aos biorresíduos, que 

representam 40% do lixo doméstico, 

o que terá um impacto muito grande, 

em termos de poupanças, na factura 

a pagar por parte das famílias, quan-

do lhes for cobrado apenas pelo que 

não estiver separado.  

A maior parte dos portugueses, 

nota Inês Costa, não sabe, sequer, se 

está a pagar um preço adequado pelo 

serviço que lhes é prestado. O regula-

dor do sector tem chamado a atenção 

para a necessidade de os sistemas de 

recolha em baixa (normalmente de 

âmbito municipal, e geridos directa-

mente ou em concessão) re ectirem 

os custos efectivos, mas como o 

PÚBLICO noticiou em Fevereiro pas-

sado, em 2019 o panorama estava 

longe disso. Em 163 municípios por-

tugueses aquilo que os cidadãos 

pagam de tarifa de resíduos urbanos 

cobre menos de 90% dos custos que 

a respectiva autarquia tem com o tra-

tamento do lixo. Há outras que 

cobram mais do que o que gastam.  

Taxa de resíduos a aumentar 
Muitas câmaras, e mesmo a Maia (que 

cobrava naquele ano menos 12% do 

que gastava, repara Paulo Lucas), 

estão de alguma forma a subsidiar o 

serviço, como acontece, também em 

muitos casos, com a água. Mas no 

caso dos resíduos, há outro proble-

ma. A UE, e a legislação portuguesa, 

exigem que seja aplicado o princípio 

do poluidor-pagador. Ou seja, quem 

faz mais lixo — e não quem consome 

mais água — deve pagar mais por isso 

do que alguém que faça menos lixo. 

E, naquilo que a todos é cobrado, um 

município deve conseguir obter as 

receitas necessárias para custear a 

operação de recolha e envio para reci-

clagem, bem como a Taxa de Gestão 

de Resíduos (TGR) aplicável ao lixo 

enviado para aterro ou queimado  

que vai duplicar este ano de 11 para 22 

euros por tonelada, até chegar aos 40 

euros em 2025.  

A TGR é uma receita do Estado que 

engrossa esse “saco verde” chamado 

Fundo Ambiental, com o qual o Minis-

tério do Ambiente tem conseguido 

apoiar iniciativas em múltiplos dos 

sectores que tutela, da conservação 

da natureza à mobilidade, sem depen-

der apenas dos fundos comunitários. 

O Governo tem estado debaixo de 

fogo da Zero, por estar a usar parte da 

TGR para subsidiar a energia eléctrica 

gerada nas incineradoras dos dois 

grandes sistemas de gestão de resí-

duos, ao mesmo tempo que garante, 

a este tipo de eliminação, um descon-

to de 75% na taxa efectivamente paga. 

Só o envio para aterro paga, na verda-

de, a totalidade desta taxa.  

Polémica à parte, a secretária de 

Estado insiste que o Fundo Ambien-

tal, por via do aumento da TGR — 

também ele adiado por causa da 

pandemia —, vai apoiar este proces-

so de transição para formas mais 

e cientes de recolha. Mas lembra 

também que, como uma parte das 

soluções para melhorar a recolha 

selectiva implica a digitalização dos 

serviços, o Plano de Recuperação e 

Resiliência pode nanciar este tipo 

de iniciativas. “É preciso aproveitar 

e propor projectos na área da digi-

talização dos serviços básicos 

ambientais, e o PAYT pode entrar 

aí”, insiste, admitindo que não se 

sabe, ainda, que verbas existirão, no 

próximo orçamento comunitário, 

para apoiar esta transformação.  

Nas acções de formação que o Fun-

do Ambiental tem estado a nanciar, 

e que já chegaram, segundo Inês Cos-

ta, a 250 pessoas, em cinco edições, 

há um módulo sobre PAYT. A tutela 

tem notado que há ainda um grande 

desconhecimento sobre como pôr em 

prática um sistema deste tipo, sendo 

que há várias soluções, adequadas a 

diferentes realidades urbanas.  

A Maia, por exemplo, tem um chip 

nos contentores de lixo indiferencia-

do, que permite, no momento da 

recolha, no camião, identi car o que 

cada família está a entregar. Outra 

hipótese é fechar os contentores de 

rua, de modo a que só possam ser 

abertos, por exemplo, com um cartão 

magnético (um por cada casa), o que 

permite controlar o que entrega cada 

agregado. Um terceiro método abdica 

da tarifa variável mensal, para taxar, 

fortemente, o preço de sacos especí-

cos para guardar o lixo indiferencia-

do. Ou seja, o custo é pago logo à 

cabeça, no número de sacos que é 

preciso comprar, e que aumentará se 

reciclarmos pouco.  

Sólidos Urbanos (PERSU) nacionais, 

referem a necessidade de separar 

água e “lixo” das contas domésticas. 

Mas, tirando alguns projectos-piloto, 

como um que a Maia tinha já feito em 

2013, outro no centro de Guimarães 

e outros ainda, noutros pontos mui-

to limitados, nenhum município se 

atreveu a separar de nitivamente as 

facturas. Algumas câmaras estão a 

preparar-se para avançar, mas a Maia 

tomou a dianteira e vai começar a 

fazê-lo agora, começando por 3500 

casas. E até ao nal de 2023, todo o 

concelho estará coberto por este 

novo sistema, conhecido, lá fora, e 

no sector, pela sigla inglesa PAYT, 

Pay As You Throw, ou pague confor-

me o que deite fora. 

Há anos que os ambientalistas 

esperavam que a Maia desse este pas-

so. E isto porque é conhecido, no 

país, o avanço que o município leva 

no estabelecimento de condições 

para que tal viesse a acontecer. Os 

maiatos já são quem mais separa resí-

N
a sua campanha em favor 
do PAYT, que chegou a 27 
mil portugueses e, através 
destes, aos seus 

municípios, a DECO diz que o 
“Lixo Não É Água”. Na verdade, 
o lixo não é água nem é, na 
verdade, lixo. A questão 
começa logo na palavra que 
usamos. Mais do que lixo, ou 
até resíduos, o que temos, em 
grande parte dos mais de 500 
quilos de detritos que cada um 
de nós, em média, deita fora 
por ano,  é desperdício: de 
matérias-primas. Plástico, vidro 
e papel que podem dar novas 
embalagens de plástico, vidro 
e papel ou até servir para 
outros produtos; têxteis que, 
até 2025, vamos ter de passar a 
recolher selectivamente, 
porque, como é óbvio, podem 
ser reutilizados ou reciclados 
também. E, claro, biorresíduos, 
que começam a ser recolhidos 
selectivamente, também, 
porque são matéria orgânica 
que urge devolver à terra. 

Se tudo isto – e algo mais – é 
reaproveitável, aquilo a que 
chamamos lixo é a chamada 
fracção indiferenciada, e é 
essa parte que os sistemas 
PAYT se preocupam em cobrar, 
porque existe um custo, 
operacional e ambiental, em 
levá-la para um aterro, ou 
queimá-la. Ou seja, a factura 
individual de cada um será 
tanto mais cara quanto menos 
esforço de separação se fizer. 
Dito de outra forma, aqueles 
que há anos contribuem para 
as metas de reciclagem verão, 
finalmente, o seu esforço 
recompensado. 

Estudos internacionais 
apontam para o peso dos 
investimentos iniciais num 
PAYT — um aspecto que 
explica, também, a demora na 
mudança — mas deixam claro, 
também, que há, com o tempo, 
uma melhoria da qualidade do 
material reciclável, que deixa 
de ser misturado com 
materiais contaminantes, e 
uma reorganização das 
operações de recolha, 
situações que geram receitas e 
poupanças. E, claro, do ponto 
de vista colectivo, os 
resultados são óbvios. Para 
tentar baixar a factura 
individual, cada um de nós 
acabará por contribuir com 
outro empenho para o 
cumprimento de metas 
europeias, que temos vindo, 
enquanto país, a falhar. 

A injustiça  
do método actual  
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Mundo Texas e Florida aprovam propostas

Republicanos 
apertam acesso 
ao voto, num 
partido ainda 
de Trump

A um ano e meio das próximas elei-

ções para o Congresso dos Estados 

Unidos, em que o Partido Republica-

no aposta tudo para recuperar a 

maioria nas duas câmaras e frustrar 

quaisquer hipóteses de sucesso da 

Administração Biden, cresce o receio 

de que a atribulada transição de 

poder na Casa Branca, em Janeiro 

passado, seja apenas uma amostra do 

que ainda pode acontecer no país a 

caminho de Novembro de 2022. 

Com uma diferença de horas, a 

meio da semana passada, as maiorias 

republicanas no Texas e na Florida 

(dois dos maiores estados norte-ame-

ricanos) aprovaram propostas de lei 

que podem vir a di cultar o acesso ao 

voto a milhões de cidadãos. 

Os mais visados, segundo o Partido 

Democrata e as organizações de defe-

sa dos direitos civis, são os eleitores 

das minorias e os mais pobres, ten-

dencialmente apoiantes de candida-

tos da área do centro-esquerda. 

Juntamente com a Georgia — onde 

a maioria republicana aprovou, em 

Março, uma proposta semelhante às 

que foram agora aprovadas na Florida 

e no Texas —, os três estados têm 83 

votos no Colégio Eleitoral e eleitora-

dos cada vez mais disputados pelo 

Partido Democrata. Num cenário em 

que um dos candidatos tem de con-

quistar, no mínimo, 270 votos do 

Colégio Eleitoral para ser eleito Pre-

sidente, uma vitória em qualquer 

estado de média ou grande dimensão 

pode ser determinante. 

Na eleição presidencial de Novem-

bro de 2020, Joe Biden foi o primeiro 

candidato do Partido Democrata a ser 

o mais votado no estado da Georgia 

em quase três décadas — um sucesso 

inesperado e que é atribuído, em 

grande parte, às mudanças demográ-

cas dos últimos anos e ao aumento 

Maiorias republicanas em vários estados 
têm aprovado propostas que podem 
prejudicar candidatos do Partido 
Democrata nas eleições de 2022

da mobilização do eleitorado afro-

americano, habitualmente mais pró-

ximo do Partido Democrata, mas 

menos participativo do que o eleito-

rado branco em eleições passadas. 

Mas, por maior que seja o avanço 

do Partido Democrata em estados 

como a Georgia ou o Texas, ainda está 

longe de ser su ciente para tirar ao 

Partido Republicano o controlo da 

maior parte das instituições locais.  

Nos dois estados — e também na 

Florida —, são maiorias republicanas 

que dominam as assembleias legisla-

tivas, e os três governadores são tam-

bém do Partido Republicano, um 

cenário que pode mudar com uma 

pequena variação dos resultados. 

Na madrugada de sexta-feira, às 3h 

da manhã, a maioria republicana na 

Câmara dos Representantes do Texas 

aprovou uma proposta com novas 

restrições à distribuição de boletins 

de voto por correspondência e ao tipo 

de auxílio que pode ser prestado aos 

eleitores nas las de espera, e tam-

bém com mais liberdade de acção 

para os observadores eleitorais liga-

dos aos partidos. 

A proposta já tinha sido aprovada 

pelo Senado, também com os votos 

da maioria republicana, e vai ser 

sujeita a uma nova votação antes de 

entrar em vigor, com a promulgação 

já garantida pelo governador republi-

cano, Brian Kemp. 

Acusações infundadas 
Para o Partido Republicano, as pro-

postas aprovadas desde o início do 

ano no Texas, Florida, Georgia ou 

Iowa são uma resposta à descrença 

na integridade do sistema eleitoral 

por parte da maioria do eleitorado 

republicano, que acredita nas acusa-

ções infundadas de fraude generali-

zada lançadas pelo ex-Presidente 

Donald Trump na última eleição. 

A estratégia republicana de manter 

Alexandre Martins

Liz Cheney está a ser castigada 
pelas fortes críticas a Trump e à 
insistência em fraude eleitoral

MARK MAKELA/REUTERS

acesas as dúvidas sobre o sistema elei-

toral estende-se também ao Arizona, 

onde o candidato do Partido Demo-

crata foi o vencedor em 2020 — o que 

não acontecia desde 1996. 

No Arizona, está em curso uma 

nova recontagem dos votos das  pre-

sidenciais, não vinculativa, meses 

depois de os resultados o ciais terem 

sido validados pelos supervisores dos 

dois partidos, pelos tribunais, pelo 

Colégio Eleitoral e pelo Congresso. 

A nova recontagem foi aprovada 

pela maioria republicana no Senado 

e está a ser feita por uma empresa que 

é gerida por um apoiante de teorias 

da conspiração sobre as eleições. 

Segundo os media norte-americanos, 

uma das tarefas da recontagem é a 

procura por vestígios de bambu nos 

boletins de voto, o que provaria uma 

teoria da conspiração segundo a qual 

milhares de votos falsos em Biden 

foram enviados da Ásia. 

Durante o debate parlamentar no 

Texas, o congressista republicano 

Briscoe Cain — o principal promotor 

da proposta — não conseguiu dar 

exemplos de fraude generalizada no 

seu estado. “Não temos de esperar 

que aconteçam coisas más para ten-

tarmos garantir a segurança das nos-

sas eleições”, disse Cain, validando, 

de forma indirecta, a con rmação 

dos tribunais, do Colégio Eleitoral e 

do Congresso de que a vitória de 

Biden em 2020 foi justa e legítima. 

Para o Partido Democrata, o verda-

deiro objectivo dos republicanos é 

criar mais obstáculos ao acesso ao 

voto — principalmente dos eleitora-

dos mais desfavorecidos —, numa 

tentativa de contrariar o aumento da 

participação eleitoral no ano passado, 

que contribuiu para a vitória de Biden 

em estados cruciais como a Georgia, 

o Arizona e a Pensilvânia.  

Num comunicado, o ex-Presidente 

Donald Trump já disse que espera ver 

O ex-Presidente 
Donald Trump já 
disse que espera 
ver as propostas 
do Texas e da 
Florida replicadas 
nos outros estados
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TOM BRENNER/REUTERS

Mundo

dado como certo que o partido vai 

substituí-la no cargo, numa votação 

esta semana. 

“A questão é se vamos juntar-nos à 

cruzada de Trump contra o resultado 

legal da eleição de 2020, com todas 

as consequências que isso pode ter”, 

disse Cheney num artigo publicado 

no jornal Washington Post. “A História 

está atenta. Os nossos lhos estão 

atentos. Temos se ser corajosos na 

defesa dos princípios básicos que pro-

tegem a nossa liberdade e o nosso 

processo democrático”, disse a con-

gressista republicana. “Eu estou deci-

dida a fazer isso, sejam quais forem 

as consequências políticas a curto 

prazo.” 

A favorita ao lugar é a congressista 

Elise Stefanik, de Nova Iorque, cujo 

percurso é também um indicador de 

como o Partido Republicano está uni-

do à volta de Trump, seja por convic-

ção, seja por receio de perder o apoio 

dos eleitores que admiram o ex-Pre-

sidente e que ainda o consideram 

como o vencedor legítimo. 

Ao contrário de Cheney, uma das 

guras do Partido Republicano que 

mais se destacam pelo conservado-

rismo das suas ideias e propostas — e 

pela sua oposição à agenda política 

do Presidente Biden —, Stefanik era 

vista como uma liberal no campo 

republicano até se ter posto ao lado 

de Trump no primeiro processo de 

impeachment, em nais de 2019. 

Impasse no Senado 
Apesar da vitória de Biden, e de estar 

em maioria nas duas câmaras do Con-

gresso dos EUA, há pouco que o Par-

tido Democrata pode fazer para tra-

var a aprovação de leis restritivas de 

acesso ao voto em estados onde o 

Partido Republicano está em maioria 

nas assembleias legislativas. 

A única alternativa viável, mas que 

pode abrir toda uma nova batalha 

num país que nunca esteve tão divi-

dido na História moderna, é a lideran-

ça do Partido Democrata no Senado 

dos EUA e o Presidente Biden decla-

rarem guerra ao filibuster — a regra do 

Senado que dá ao partido em minoria 

o poder para travar qualquer propos-

ta de lei que não tenha um mínimo de 

60 votos em 100. 

Se isso acontecesse, a curta maioria 

democrata (50 senadores mais o 

desempate da vice-presidente dos 

EUA, Kamala Harris) poderia aprovar 

uma proposta de lei que já foi aprova-

da na Câmara dos Representantes, e 

que expande o acesso ao voto em 

todo o país e esvaziaria as propostas 

aprovadas desde o início do ano pelo 

Partido Republicano.  

Para pôr m a essa regra, o Partido 

Democrata só precisa de 51 votos, o 

que em teoria seria possível com os 

seus 50 votos no Senado mais o voto 

de desempate de Kamala Harris. Mas 

isso está longe de ser um dado adqui-

rido — no lado do Partido Democrata 

há pelo menos um senador, Joe Man-

chin, que se opõe ao m do filibuster 

em qualquer cenário. 

Parlamento Europeu em 
Estrasburgo reabriu para a 
cerimónia inaugural da 
Conferência sobre o Futuro 
da Europa

Rita Siza

Depois de ter lançado a ideia de pro-

mover um grande debate de re exão 

sobre a organização institucional da 

União Europeia e o futuro da Euro-

pa, num discurso na Sorbonne em 

2019, o Presidente francês, Emma-

nuel Macron, abriu o cialmente os 

trabalhos da Conferência sobre o 

Futuro da Europa: um exercício des-

crito como “uma experiência demo-

crática” inovadora e empolgante, 

que durante os próximos 12 meses 

vai envolver a cidadania europeia, e 

produzir resultados durante a presi-

dência gaulesa do Conselho da UE. 

Já em plena campanha para a ree-

leição para um segundo mandato no 

Eliseu, Macron não desperdiçará a 

oportunidade de projectar a sua ima-

gem como o novo e incontornável 

líder político da Europa, após a saída 

de cena de Angela Merkel. 

O líder francês deixou as conside-

rações eleitorais nas entrelinhas, 

quando falou longamente sobre 

democracia, um “tesouro” que a UE 

soube conquistar e não pode desper-

diçar, sobretudo no actual contexto 

pandémico em que muitos se podem 

sentir seduzidos pelas soluções 

“fáceis” e “rápidas” oferecidas por 

líderes nacionalistas e autoritários. 

“Uma crise instala sempre dúvidas 

existenciais, e estamos a ver isso ago-

ra. O risco é deixar-nos consumir 

pela depressão”, alertou. 

Tendo o cuidado de se referir sem-

pre à UE e à Europa, e nunca especi-

camente à França, Emmanuel 

Macron pede um novo 
fôlego democrático 
para a União Europeia

Macron considerou naturais e legíti-

mas as angústias e dúvidas trazidas 

pela crise provocada pelo novo coro-

navírus. “A UE precisa de um novo 

fôlego democrático”, considerou, 

mas não de um novo modelo. Muito 

pelo contrário. “O nosso modelo é a 

nossa força”, defendeu.  

“Resistimos à pandemia porque 

soubemos construir este projecto, 

que desde o arranque é baseado na 

solidariedade e no humanismo”, 

salientou. Na resposta à emergência 

sanitária, e à crise económica e 

social, outros foram mais rápidos — 

mas ou sacri caram vidas, ou igno-

raram a democracia. Apesar das 

hesitações e falhas iniciais, “a coope-

ração europeia salvou vidas. E a 

democracia que nos de ne — o deba-

te, a crítica, a contestação, o com-

promisso e o equilíbrio — tornou-nos 

mais e cazes”, contrapôs. 

A presidente da Comissão Euro-

peia, Ursula von der Leyen, e o pri-

meiro-ministro e o presidente em 

exercício do Conselho da UE, Antó-

nio Costa, completaram esta linha de 

raciocínio de Macron nas suas inter-

venções no Parlamento Europeu, 

que, depois de mais de um ano de 

encerramento, voltou a abrir as  por-

tas aos representantes europeus.  

“Será uma oportunidade para jun-

tar e ouvir os cidadãos europeus. 

Porque o futuro da UE será o que eles 

quiserem que seja”, a rmou Von der 

Leyen. “Nem sempre avançámos em 

conjunto e todos ao mesmo tempo. 

Como não concluímos ainda plena-

mente todos os passos que já demos, 

como Schengen e o euro”, assinalou 

o primeiro-ministro, que espera que 

a Conferência sobre o Futuro da 

Europa sirva para abordar e resolver 

os “problemas que minam a coesão” 

e “dividem as sociedades em muitos 

Estados-membros”.

Macron abriu os trabalhos da Conferência sobre o Futuro da Europa

A Jordânia, guardião o cial dos locais 

santos muçulmanos em Jerusalém, 

pediu a Israel para pôr m ao que 

descreve como ataques “bárbaros” 

contra os éis e a Mesquita Al-Aqsa. 

Numa nova noite de violência, 120 

palestinianos caram feridos depois 

de a polícia israelita ter reprimido 

manifestações contra o despejo imi-

nente de várias famílias.  

   “Israel, enquanto força ocupante, 

tem a responsabilidade de proteger 

os direitos dos palestinianos nas suas 

casas”, lembrou o ministro dos Negó-

cios Estrangeiros jordano, Ayman 

Safadi, avisando que a expulsão for-

çada “é um crime de guerra”. 

A tensão esteve alta em Jerusalém 

ao longo de todo o mês do Ramadão, 

que termina na terça-feira. Em ante-

cipação de uma decisão judicial 

sobre a expulsão de seis famílias — o 

veredicto estava previsto para segun-

da-feira, mas foi adiado —, colonos 

Jordânia quer 
que Israel pare 
com ataques 
“bárbaros” 

Sofia Lorena

as propostas do Texas e da Florida 

replicadas nos outros estados onde 

os republicanos estão em maioria. 

Purga anti-Trump 
Depois de um primeiro momento em 

que a liderança republicana parecia 

estar a afastar-se de Trump, na 

sequência da invasão do edifício do 

Capitólio, a 6 de Janeiro, restam mui-

to poucas vozes no partido que ainda 

enfrentam o ex-Presidente.  

Na sua esmagadora maioria, os 

congressistas republicanos uniram-

se, nos últimos meses, em duas gran-

des linhas de acção a caminho de 

2022 — aos que sempre apoiaram 

Trump e as suas queixas de fraude, 

juntaram-se os mais cépticos e os crí-

ticos, que deixaram de ver incentivos 

na continuação dos ataques contra o 

ex-Presidente dos EUA. 

Uma das últimas resistentes é Liz 

Cheney, lha do ex-vice-presidente 

Dick Cheney e 3.ª gura na hierarquia 

do Partido Republicano na Câmara 

dos Representantes dos EUA.  

Vista em tempos como uma poten-

cial líder da câmara baixa do Congres-

so assim que o partido recuperasse a 

maioria — e até como possível candi-

data republicana à Casa Branca —, 

Cheney é hoje a prova viva do futuro 

político de quem se opõe a Trump: é 

armados têm-se mostrado nas ruas 

do bairro de Sheikh Jarrah. Os pales-

tinianos, por seu turno, têm-se reu-

nido na área para vigílias em apoio 

das famílias afectadas. 

Na sexta as forças de segurança 

israelitas dispararam balas de borra-

cha e granadas de atordoamento 

contra éis que rezavam no Pátio das 

Mesquitas e, em seguida, contra os 

que estavam no interior da própria 

Mesquita Al-Aqsa.  

De sábado para domingo , na cha-

mada Noite do Destino (Laylat al-

Qadr), a mais sagrada do Ramadão, 

alguns dos 90 mil os muçulmanos 

que rezaram em Al-Aqsa caram 

para uma nova noite de protesto, 

com as forças israelitas a dispersar 

os manifestantes disparando 

canhões de água e granadas de ator-

doamento. O Crescente Vermelho 

Palestiniano regista 120 feridos, a 

somar aos 205 da véspera. 

Amanhã é Dia de Jerusalém, a 

comemoração da anexação de Jeru-

salém Oriental que costuma ser mar-

cada por paradas de judeus naciona-

listas na cidade. Para baixar a tensão, 

o Supremo Tribunal israelita decidiu 

adiar o anúncio da decisão do recur-

so das famílias que enfrentam a 

expulsão a pedido de colonos.

Indiferente às 
críticas, Benjamin 
Netanyahu 
promete 
“construir”  
mais em 
Jerusalém 

REUTERS
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Mundo

Não deixa de ser irónico que nos 

maços de tabaco Zambeze, 

aparentemente a única marca à 

venda no campo de deslocados 

de 25 de Julho, em Metuge, 

província de Cabo Delgado, se 

leia em letras garrafais pretas 

sobre fundo branco: “Fumar faz 

mal à saúde!” Dadas as 

circunstâncias precárias em que 

vivem mais de 70 mil pessoas que 

fugiram do con ito no Norte de 

Moçambique, sem condições 

mínimas de subsistência e 

sobrevivendo com ajuda 

humanitária das agências da ONU 

e dos Médicos Sem Fronteiras 

(MSF), a possibilidade de vir a 

adoecer com um cancro de 

pulmão estará muito abaixo na 

lista de preocupações. 

À cidade de cana e palha a 80km 

de Pemba, a capital provincial, 

chega-se ao m de uma estrada de 

terra esburacada que só os jipes e 

os camiões conseguem superar e 

que as chuvas tornam muitas vezes 

intransitável para a grande maioria 

dos veículos que não tenham 

capacidade para se meter em sítios 

com água a tapar as rodas. Devia 

ser um campo de transição para os 

deslocados, maioritariamente 

provenientes do distrito do 

Quissanga, mas foi-se tornando 

permanente e previsões de 

transferência não há quem as faça. 

Um nunca mais acabar de 

tendas feitas com o material da 

terra e cobertas por lonas de 

agências da ONU estendem-se 

num emaranhado a perder de 

vista. Estamos no nal da época 

das chuvas branda e não fosse a 

precipitação forte do nal de 

Março, em que se alagaram partes 

do terreno e destruíram latrinas, 

deixando a matéria fecal se 

espalhar, e o 25 de Julho teria 

passado relativamente incólume. 

Os MSF, que instalaram uma 

Reportagem

António Rodrigues Texto e Paulo 

Pimenta Fotografia, enviados 
especiais a Cabo Delgado

Cidade de cana e palha: 
70 mil deslocados 
continuam transitórios
O campo 25 de Julho é uma imensidão de tendas feitas com o 
material que a terra dá onde vive quem fugiu de Cabo Delgado. 
Devia ser transitório, mas está a tornar-se permanente

clínica de cuidados de saúde 

primários aqui, estão 

preocupados com os efeitos da 

diminuição substancial de latrinas 

e, garante Luiz Otávio, o brasileiro 

que coordena o projecto em 

Pemba, aprenderam com os erros 

cometidos. Como foram 

construídas em Setembro, em 

terreno duro e seco, ninguém se 

lembrou que a chuva pode cair 

intensamente e inundar tudo. O 

que se reconstruiu agora já foi 

mais elevado e mais profundo. A 

UNICEF, que foi quem fez as 

primeiras latrinas, não escavou o 

su ciente e transbordaram com a 

chuva, contaminando alguns furos 

de água potável. 

Se as latrinas já eram poucas 

para uma cidade improvisada de 

mais de 70 mil habitantes, pior 

caram depois das chuvas de 

Março destruírem 90% da oferta 

existente, ou seja, mais de uma 

centena, a rma Luiz Otávio. 

A oferta de água potável no 

campo deixa a desejar (apesar de 

recentemente ter mudado depois 

da empresa pública de águas ter 

instalado uma ligação à rede 

pública que tem sempre uma la 

de baldes para encher), o que faz 

temer pelo aumento dos casos de 

cólera e de diarreias. 

Até porque os próprios 

deslocados não se mostram 

sensibilizados para a qualidade da 

água que consomem e não 

abandonam a sua tradição de 

defecar ao ar livre. 

Luiz Otávio conta que viu uma 

mulher a ir buscar água de um 

furo visivelmente imprópria para 

consumo, com um líquido 

embranquecido e perguntou-lhe: 

“Mamã vai usar essa água para 

lavar ou para cozinhar?”, ao que 

ela respondeu, “para cozinhar”. 

“Não beba dessa, mamã, vá buscar 

daquela ali”, disse-lhe Luiz Otávio, 

apontando-lhe um furo de água 

própria. “Essa água aí não tem 

gosto de nada. Esta aqui é que eu 

gosto”, desdenhou ela do 

conselho. 

Com menos chuvas do que o 

habitual, o 25 de Julho conseguiu 

passar sem muitos casos de cólera. 

Mesmo assim, entre Dezembro e 

Fevereiro houve picos no campo. 

Juma Mamba, que veio fugido da 

aldeia de Ntesse, em Quissanga, 

reclama “falta latrina” à nossa 

passagem. “Estou a sofrer aqui, 

quero voltar para Quissanga. Não 

tenho dinheiro. Eu como, recebo 

arroz, mas não tem vida aqui”, 

solta num lamento que parece ter 

já dito em voz alta à passagem de 

alguém que acha capaz de decidir 

do seu destino. 

“Dá para voltar? Aqui não há 

machambas [campos de cultivo], 

durmo no chão. Estou a sofrer!”, 

acrescenta Juma Mamba, que 

partilha a tenda com a mulher e os 

cinco lhos. Lá na aldeia tinha 

casa e dois colchões que foram 

queimados pelos Al-Shabab que, 

desde Outubro de 2017, levam a 

cabo uma guerra violenta 

aterrorizante para as populações 

que deixam para trás os poucos 

haveres para poder fugir. 

EEscola de futebol 
Para chegar ao centro do campo e à 

clínica dos MSF quase nem é preciso 

indicações, basta seguir a algazarra 

das crianças a jogar à bola. Neste 

mundo precário que, aos poucos, vai 

ganhando arremedos de permanên-

cia ao m de quase um ano de tran-

sição, as brincadeiras das crianças 

são também uma forma de recupe-

rar um pouco de normalidade. 

Mesmo assim, nesse estado de 

permanência em trânsito, as 

Eu como, recebo 
arroz, mas não  
tem vida aqui  
Juma Mamba  
Deslocado da aldeia de Ntesse, 
em Quissanga 
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Mundo

Mais de 70 mil pessoas vivem no 
campo 25 de Junho. Ali ao lado, 
em Nangua, há 15 mil pessoas e 
uma escola ao ar livre  
 

qualquer vandalismo. 

Em cada sala de aula decorre 

uma partida de futebol de dois 

contra dois com balizas pequenas 

desenhadas nas paredes ou 

marcadas por chinelos. Em 

nenhuma dessas partidas, que 

envolvem muitos gritos 

entusiásticos dos intervenientes e 

dos assistentes e golos festejados 

como se um campeonato estivesse 

ali em disputa, o calçado faz parte 

do equipamento standard. Ali 

chutam-se as pequenas bolas 

feitas de plásticos e papel com os 

pés descalços. 

Algumas das T-shirts 

esburacadas que vestem lembram 

outros mundos, tão alheios ao 25 

de Julho que podiam estar 

situados noutro planeta: do lme 

O Tubarão, de Steven Spielberg, a 

uma camisola do Canadá. 

A presença do fotógrafo atrai 

muita gente. Os mais pequenos 

disputam entusiasmados o seu 

espaço no enquadramento. Outros 

pedem fotos. Uma senhora mais 

velha, vestida com uma saia de 

capulana com o rosto estampado 

do Presidente moçambicano, 

Filipe Nyusi, posa com o maior 

dos risos. Na mão esquerda uma 

enxada sem cabo e um bocado de 

lenha, na direita, o telemóvel 

encostado à orelha. 

Sem a escola, as crianças têm 

pouco para ocupar o tempo. Para 

mitigar esse vazio, as MSF criaram 

uma brigada de apoio psicossocial 

no 25 de Julho (às terças e quintas) 

e no campo próximo de Nangua 

(às segundas e quartas), onde 

vivem mais 15 mil deslocados, 

muitos deles da passagem do 

ciclone Kenneth de há dois anos. 

Entre a música, os jogos, a 

plasticina, as crianças divertem-se 

e os pais conseguem um pouco de 

privacidade, explica ao PÚBLICO a 

venezuelana Erickmar Rodríguez, 

ou simplesmente Mar, que é a 

responsável por este projecto. 

“Roda, roda, roda, quem não 

está na roda, cabeça de macaco”, 

cantam os mais pequenos à 

sombra de uma mangueira em 

Nangua, onde a UNICEF montou 

uma escola ao ar livre. 

Inveja 
Dentro da situação de excepção a 

que os jihadistas de Cabo Delgado 

os votaram, os habitantes do 25 

de Julho podem ser invejados e 

odiados pela sua sorte. O seu 

impacto em Metuge é enorme, 

tendo em conta que ocupam 

terrenos que eram machambas, 

recebem alimento e cuidados de 

saúde primários. Os MSF 

tentaram minorar um pouco essa 

tensão, ao atenderem na clínica 

pessoas de fora do campo, mas 

teme-se que a pressão sobre o 

modo de vida da população acabe 

por provocar con itos. 

A clínica atende diariamente 

mais de duas centenas de pessoas, 

cerca de 100 crianças e gestantes 

na pediatria e 100 a 120 nas 

consultas para os adultos. A 

maioria dos casos são de malária e 

doenças respiratórias, a que se 

acrescentam as doenças diarreicas 

e as dores de cabeça. Os casos 

mais graves são encaminhados 

para a Matala porque na sede do 

município não tem hospital. 

Ramadani António, um dos dois 

técnicos que atende na consulta 

de pediatria (a outra está quase só 

dedicada a fazer o teste da gota 

espessa, forma rápida de detectar 

a malária), diz que já tiveram casos 

graves de malária, complicados 

por convulsões e hipoglicemia, 

mas a maioria são casos 

moderados, embora em grande 

percentagem: 95% dos testes dão 

positivo. 

Mesmo com muitos casos de 

infecções respiratórias, no 

hospital de campanha ainda não 

detectaram qualquer caso de 

covid-19, refere Salvador dos 

Milagres, outro técnico de saúde. 

Porém, isso não quer dizer que se 

baixe a guarda e se relaxem as 

medidas de segurança. Que o diga 

a jovem, com visíveis sinas de 

malária, que tentou entrar na 

consulta sem máscara porque, 

simplesmente, não tinha. Acabou 

por ter de usar a da mãe quando 

esta terminou de ser atendida.

crianças continuam sem ir à 

escola. Por isso as salas de aula 

construídas à sombra de uma 

árvore frondosa transformam-se 

em recintos de disputas intensas, 

jogos de futebol cujo som se 

propaga pelas câmaras de eco das 

paredes sem portas nem janelas — 

arquitectura para o calor e não 
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Economia Imobiliário perde balão de oxigénio ganho com a pandemia

Ciclo de descida das 
rendas está a chegar ao 

m por falta de casas

A pandemia trouxe uma espécie de 

balão de oxigénio ao mercado de 

arrendamento, tornando mais aces-

síveis em termos de preço casas que 

até então permaneciam fora do 

alcance do rendimento da maioria 

das famílias. Mas esse ciclo de redu-

ções tem pouca duração, dado que o 

mercado continua sem oferta em 

quantidade necessária para impedir 

uma nova escalada dos preços. 

A descida dos preços é um facto 

con rmado pelas estatísticas, como 

as reveladas pelo Índice das Rendas 

Residenciais, elaborado pela Con

dencial Imobiliário. Entre Março do 

ano passado, mês em que eclodiu a 

pandemia, e o mês de Março deste 

ano, as rendas das casas desceram 

6% em Portugal Continental. Mas o 

ajustamento foi particularmente 

A pandemia trouxe uma descida das rendas perante aumento 
temporário da oferta. Mas a tendência não se vai manter. Era 
preciso inundar o mercado com casas, mas promotores dizem 
que não têm condições para o fazer

expressivo em Lisboa, cidade em que 

o valor das rendas dos contratos 

entre o primeiro trimestre de 2020 e 

o primeiro trimestre de 2021 caiu 

18%, muito mais do que os 8% veri

cados no Porto. 

Teresa Saraiva (nome ctício) tem 

a perfeita noção “da sorte grande” 

que lhe saiu e está agora a mudar de 

casa, para um apartamento numa 

zona central da cidade que procurava 

há já muitos anos, mas que nunca 

encontrou. Teresa viveu numa casa 

arrendada em Cardina durante 13 

anos, uma casa a precisar de obras, 

mas na qual foi cando por não con-

seguir suportar os encargos que eram 

pedidos no mercado. Pagava 550 

euros de renda, e temeu pelo pior, 

quando há “alguns anos”, o senhorio 

lhe pediu para quase duplicar a ren-

da, embalado pelo que era pedido na 

vizinhança. “Pediu-me 900 euros, 

Luísa Pinto
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DANIEL ROCHA

51% 
dos inquiridos pela APEMIP não 
recomendam os programas de 
Arrendamento Acessível e 26,2% 
dizem que nem os conhecem

promoção de habitação para a clas-

se média, “em concorrência desleal 

com os privados”. 

Santos Ferreira refere-se ao 

empréstimo de 771 milhões de euros, 

no âmbito do Plano de Recuperação 

e Resiliência (PRR), para avançar com 

uma bolsa pública de imóveis para 

arrendamento acessível. “As métricas 

que foram conhecidas, mas que têm 

ainda de ser densi cadas, são muito 

ambiciosas e que portanto merecem 

um aprofundamento que ainda não 

foi concretizado”, a rma. 

Comprar em vez de arrendar 
A verdade é que apesar de o Governo 

ter vindo a falar da necessidade de 

revitalizar o mercado de arrenda-

mento, e de tornar a habitação aces-

sível à classe média, o mercado de 

arrendamento ainda não é, em Por-

tugal, uma verdadeira alternativa ao 

mercado de compra e venda (e que 

bene ciou de apoios públicos duran-

te muitos anos, como a boni cação 

de juros). Apesar de os preços de 

venda continuarem elevados, quem 

tem alguma capacidade de endivida-

mento acaba por encontrar na com-

pra a melhor opção. Porque prefere 

uma Euribor negativa e uma taxa de 

remuneração dos bancos (spread) de 

cerca de 1%, à taxa de rentabilidade 

(yield) de 4% a 5% que é apontada 

como lucro mínimo no mercado de 

arrendamento.  

“Regra geral, o valor das rendas 

propostas são consideravelmente 

superiores à prestação que o interes-

sado pagaria ao banco, caso optasse 

pela compra de casa”, con rma Luís 

Lima, que presidiu à Associação de 

Pro ssionais e Empresas de Media-

ção Imobiliária (APEMIP). Esta asso-

ciação tem assinado vários protoco-

los na expectativa de dinamizar o 

mercado de arrendamento, captan-

do imóveis de privados para os pro-

gramas de arrendamento acessível 

nacional e municipais, mas ao PÚBLI-

CO, Lima considera-se mesmo “um 

derrotado”. A nível nacional, o núme-

ro de imóveis captado para este seg-

mento não passa de algumas cente-

nas. “E são precisos muitos milha-

res”, a rma Luís Lima. 

No ultimo inquérito de opinião que 

fez aos seus associados, referente ao 

primeiro trimestre deste ano e rela-

tivo à procura no arrendamento, a 

APEMIP encontrou uma situação 

equilibrada face ao período homólo-

go: 33,5% dizem que se manteve, 

38,2% que diminuiu e 28,3% que 

aumentou. No que diz respeito aos 

valores de rendas praticados, mais 

de 50% dizem que os preços se man-

têm, contra 30,2% que a rmam que 

diminuíram. Apenas 17,4% declaram 

que os valores das rendas terão 

aumentado. E sobre os programas de 

Arrendamento Acessível, mais de 

51% dos associados declaram que não 

recomendam estes programas aos 

seus clientes e 26,2% dizem que nem 

os conhecem. Apenas 22,7% decla-

ram sugerir estes programas. 

mas eu z uma contraproposta e lá 

quei pelos 700 euros. Mas já tinha 

decidido que não passava mais 

nenhum Inverno ali”, explica. Até que 

veio a pandemia. “Andava à procura 

de casa para comprar, porque as ren-

das eram proibitivas, e um emprésti-

mo acaba por ser mais vantajoso”, 

refere. Mas nos últimos meses acabou 

por encontrar um T2, todo remode-

lado, pelo qual vai pagar uma renda 

de 670 euros. Teresa Saraiva aproxi-

mou-se da zona de residência que 

procurava, vai para uma casa com 

melhores condições e ainda vai pagar 

menos de renda. “Foi um achado”, 

termina, avisando que está actual-

mente em fase de mudanças. 

Manuela Paiva já se mudou de 

casa em Maio do ano passado, mas 

também tem noção que arranjou 

“um bom contrato de arrendamen-

to” por causa da pandemia. Em Julho 

de 2019 precisou de procurar uma 

casa, para viver com o lho. Queria 

continuar na mesma zona da cidade 

de Lisboa, porque era lá que o lho 

andava na escola, era lá que tinha 

apoio familiar quando fosse neces-

sário. A procura exaustiva teve resul-

tados infrutíferos, não encontrou 

nada que conseguisse pagar. A solu-

ção foi viver com uma amiga que, 

também com um lho, partilhava a 

mesma situação. Um ano depois, 

muita coisa mudou. A pandemia 

varreu o país, esvaziou a cidade de 

turistas e de estudantes, assustou os 

proprietários. Em Maio de 2020, 

Manuela voltou a procurar casa e 

encontrou ofertas de T1 cujos preços 

tinham baixado entre 200 ou 300 

euros do que quando procurou, no 

ano anterior. “As rendas ainda não 

são baratas. Só consigo pagar um T1. 

Mas ao falarmos de diferenças de 

200 e 300 euros estamos a falar de 

amplitudes muito relevantes”, diz 

Manuela Paiva ao PÚBLICO, indican-

do ter conseguido assinar um con-

trato por três anos. 

Inundar o mercado de oferta 
As histórias de Teresa e de Manuela 

revelam o impacto que teve nos pre-

ços o aumento da oferta de casas para 

arrendar, trazido pelos efeitos da 

pandemia. E no caso de Lisboa, onde 

os preços mais se afundaram, foi par-

ticularmente visível o efeito da falta 

de turistas e da quebra de rentabili-

dade do alojamento local. Não é, 

porém, expectável que a tendência 

de quebra se mantenha. 

Portais imobiliários como o Imo-

virtual ou o Idealista, que agregam 

anúncios com ofertas para venda e 

arrendamento, já sinalizaram 

aumentos de preços nas rendas no 

mês de Abril. A Con dencial Imobi-

liário ainda não tem as estatísticas 

com os contratos realizados em 

Abril, mas o presidente da empresa, 

Ricardo Guimarães, admite que se 

“os preços de venda não estão a bai-

xar [e não estão, o INE continua a 

divulgar trajectórias de crescimen-

to], é normal que as rendas acabem 
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nas rendas no mês de Abril

entre senhorio e inquilino, o arrenda-

mento é vítima de um jogo político. 

Isto só lá vai com um pacto de regi-

me”, pede Santos Ferreira. 

No caso do licenciamento, a APPII 

diz que conseguiu apurar o impacto 

de um ano de atraso em receber a luz 

verde num processo de licenciamen-

to: 500 euros por cada metro quadra-

do nal. “Se eu estou a promover a 

construção de uma casa para vender 

a 2500 euros o metro quadrado, o 

valor comummente aceite que a clas-

se média consegue suportar, e estou 

um ano com o processo parado, o 

custo já passa para três mil. No segun-

do ano de atraso, já é 3500 euros o 

metro quadrado. O imóvel que eu 

queria construir já não é acessível à 

classe média”, argumenta. 

Hugo Santos Ferreira é muito crí-

tico das “medidas experimentalis-

tas” que têm sido protagonizadas 

pelo Governo e que, considera, “tra-

balham muito do lado errado, tra-

balham do lado da procura e não na 

oferta”. “Não é com limites de pre-

ços, como se tentou em Berlim, ou 

com legislações desequilibradas que 

vamos lá”, advoga o presidente da 

APPII, dizendo que os preços só bai-

xam quando o mercado for inunda-

do de oferta. “E os promotores que-

rem muito construir para a classe 

média. Mas não conseguem”, sinte-

tiza, acusando o Estado de estar a 

tentar fazer uma entrada directa na 

por ter de subir”, sintetiza. 

Não é porque a pandemia tenha 

acabado ou as casas que tinham sido 

retiradas do Alojamento Local este-

jam a regressar ao valor turístico. É 

mesmo porque continua a não haver 

oferta num volume su ciente que 

trave um aumento de preços. Desde 

Setembro do ano passado que os 

promotores imobiliários apontaram 

para o mercado build to rent — cons-

truir para arrendar — como a próxi-

ma grande oportunidade para o 

sector. Uma tendência que se está a 

assistir em toda a Europa onde, 

segundo a consultora CBRE, o mer-

cado de arrendamento é opção para 

31% das famílias, face aos 26% da 

última década. A CBRE diz que há 

actualmente 12 projectos em análise 

neste segmento, e que, a serem via-

bilizados, trarão 3200 novas casas às 

cidades de Lisboa e do Porto. Mas 

não se sabe quando chegarão ao ter-

reno. Portanto, um semestre depois, 

as cidades portuguesas continuam a 

ter pouco mais do que intenções 

anunciadas.  

No último inquérito de con ança 

realizado pelo CI em associação com 

a APPII — Associação Portuguesa dos 

Promotores e Investidores Imobiliá-

rios, os promotores auscultados indi-

caram que a habitação construída de 

raiz para arrendamento lhes interes-

sa cada vez mais e 73% considerava 

esse tipo de projecto como uma pos-

sibilidade de investimento atractiva 

ou mesmo muito atractiva. Segundo 

con rmou o presidente da APPII, 

Hugo Santos Ferreira, “o interesse 

neste segmento pode ser avassala-

dor, mas com estas condições legis-

lativas, administrativas e scais é 

muito difícil avançar”. 

Para Santos Ferreira a falta de con-

ança na lei pode medir-se pelo 

número de vezes que a lei foi alterada: 

“Dez vezes na ultima década, dá uma 

alteração por ano. É uma instabilida-

de que não se recomenda.” A demora 

nos processos de licenciamento, e nas 

decisões judiciais, também “arrasa” 

qualquer intenção de inundar o mer-

cado com fogos onde eles são mais 

precisos. “Criou-se um ambiente hos-

til a quem investe e a quem é proprie-

tário. A legislação é desequilibrada 

 JOSE FERNANDES
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Coesão com mais 330 
mil milhões. “Podíamos 
dizer que está tudo 
bem, mas não está”
Só do Quadro Financeiro Plurianual, a União Europeia (UE) 
tem mais de 330 mil milhões de euros para a coesão. Os 
eurodeputados reconhecem o investimento, mas dizem que 
há muito para fazer — em Portugal e na UE

Rui Pedro Paiva

David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, na Cimeira do Porto

Nos últimos tempos, o termo “coe-

são” passou a ser um dos mais evo-

cados no discurso político, defendi-

do como uma necessidade por pra-

ticamente todos os actores políticos. 

Uma coesão que se estende a várias 

áreas: a coesão económica, a social 

e a territorial. No fundo, trata-se de 

promover a igualdade. 

Se a coesão sempre foi um dos 

desígnios da União Europeia (UE), 

tal torna-se ainda mais urgente num 

tempo de profunda crise como o 

actual. Para o período 2021-27, o 

Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 

dedica mais de 330 mil milhões de 

euros à coesão, divididos por três 

fundos: o fundo de coesão, o fundo 

social europeu e o fundo europeu 

de desenvolvimento rural. A estes, 

soma-se ainda o programa React 

EU, integrado no Next Generation 

(dedicado à recuperação da Europa 

no pós-pandemia), no valor de 47,5 

mil milhões. 

“A coesão tem estado em todos os 

discursos e tratados e também tem 

estado nos Orçamentos, é verdade. 

Por isso, podíamos dizer que então 

está tudo bem. O problema é que 

não está”, começa por dizer ao 

PÚBLICO Álvaro Amaro, deputado 

no Parlamento Europeu (PE), eleito 

pelo PSD. 

Para o social-democrata, se é certo 

que a União tem “feito bastante” 

pelas políticas de coesão, também é 

igualmente correcto destacar que 

“há ainda muito para fazer”. “A polí-

tica de coesão não tem alcançado os 

resultados que todos gostaríamos. 

Não tem. Eu tenho expectativa até 

nal de Junho, porque a Comissão 

Europeia disse que iria apresentar 

uma estratégia europeia para as 

áreas rurais.” 

No entender de Álvaro Amaro, o 

desenvolvimento rural é uma das 

áreas-chave para promover a coe-

são, uma vez que é preciso xar 

jovens “nos dois terços do territó-

Economia Série O Estado da União

rio” que “estão a car sem gente”. 

É que, caso isso não aconteça, além 

de ser “uma brutal injustiça” para 

uma parte da população, “não have-

rá dinheiro que chegue para os 

investimentos necessários” nas 

áreas metropolitanas. 

“A verdadeira coesão territorial 

devia-se fazer de uma maneira intei-

ramente integrada. Pensar na agri-

cultura como componente impor-

tante, mas também apostar nas 

infra-estruturas e na captação de 

investimentos para as regiões de 

mais baixa densidade”, a rma o 

deputado que integra a comissão de 

desenvolvimento rural do PE, 

pedindo uma “verdadeira política 

para as cidades médias” nacionais. 

Uma política de coesão rmada num 

pacto de regime. “Que possamos 

erguer esse pacto, este acordo, de 

todos os partidos políticos. É um 

desígnio nacional.” 

A nova geração de políticas 
Para Margarida Marques, eurodepu-

tada do PS, os valores comunitários 

dedicados à coesão “são sempre 

insu cientes” face aos desa os da 

Europa, mas é “evidente” que os 

valores do QFP para a coesão são 

“signi cativos”. “É importante, em 

primeiro lugar, considerar que esta-

mos perante uma nova geração de 

políticas de coesão. Uma geração 

que introduz dimensões como, por 

exemplo, o combate às alterações 

climáticas, a transição digital ou a 

coesão social”, diz a socialista. 

Se o combate às alterações climá-

ticas já é transversal às políticas da 

UE, o principal critério para os 

apoios à coesão continua a ser o PIB 

per capita. Na última revisão, a UE 

adicionou outros critérios para a 

atribuição dos fundos de coesão, 

como a taxa de desemprego jovem, 

os níveis de escolaridade, o impacto 

das alterações climáticas (para 

regiões mais afectadas pelas mudan-

ças do clima ou zonas ainda depen-

dentes de indústrias fósseis) e a 

in uência no acolhimento e integra-

ção de migrantes. 

A Bulgária é o país com o PIB por 

habitante mais baixo da UE, seguida 

da Croácia e da Roménia. Numa 

União a 27, Portugal está em sétimo 

lugar na lista dos países com o PIB 

mais baixo em relação à população. 

Em termos de escolaridade, Portugal 

é mesmo o país da União Europeia 

onde existe um maior número da 

população sem o ensino secundário: 

48,3%, enquanto a média comunitá-

ria é de 21,4% — dados de 2019, ainda 

com o Reino Unido. 

Na taxa de desemprego jovem, 

Portugal já não está nos cinco países 

com a taxa mais alta da UE (18,3%), 

está em sexto, num ranking liderado 

pela Espanha (35,2%), seguida da 

Grécia (32,5%). “Em matéria de coe-

são, não basta que haja orientações 

por parte do Parlamento Europeu, 

do Conselho, da Comissão Europeia. 

É necessário que essas orientações 

políticas sejam transformadas em 

projectos que são prioritários para 

cada um dos países”, defende Mar-

garida Marques. 

Para a socialista, o que “está a ser 

feito” a nível europeu “revela a ambi-

ção” da União, realçando que os 

apoios “não se esgotam” nos fundos 

dedicados à coesão. Isto porque exis-

te uma série de outros programas — 

desde InvestEU, ao Horizonte Euro-

pa ou até o próprio Erasmus — que 

“contribuem para uma aposta nas 

políticas de coesão”. 

“Eu gosto mais de falar de políticas 

de coesão do que em fundos. Porque 

é nas políticas que está a mudança”, 

a rma a eurodeputada, referindo 

que são os “projectos concretos que 

xam pessoas numa região”. E exis-

tem exemplos desses no território 

português, como os projectos de 

inovação em universidades do inte-

rior alicerçados em redes europeias 

ou a ampliação da central hidroeléc-

trica da Calheta, na Madeira. 

 “A resposta que a UE deu a esta 

crise revela bem a diferença relativa-
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coesão, defende o centrista, porque, 

se por um lado existem fundos dedi-

cados à coesão que “ajudam a corri-

gir as assimetrias”, existem outros 

programas europeus que “subtraem” 

à coesão, como a Política Agrícola 

Comum, “um dos grandes sucessos” 

da UE, mas que bene cia os maiores 

países no “critério de atribuição de 

fundos por hectares”. 

E, além de uma estratégia para 

uma Europa mais coesa, é preciso 

que cada país faça a sua parte para 

garantir a igualdade entre regiões. 

“Nós temos uma coesão que é pen-

sada de Portugal em relação à Euro-

pa, mas nós temos de pensar em 

Portugal, nas regiões do interior e 

ilhas em relação ao litoral — e é isso 

que eu acho que está por fazer.” 

Deputados são do litoral 
Nuno Melo frisa que “algo está a fun-

cionar mal” quando Portugal “inves-

te há muitos anos milhões dedicados 

à coesão”, mas continua com um 

“atraso muito relevante” em relação 

à média europeia. Em Portugal, há 

muito para fazer, atira Nuno Melo, 

dando o exemplo da política. “O inte-

rior não tem voz política”, diz, refe-

rindo que a maioria dos deputados 

na Assembleia da República é eleita 

pelo litoral. 

O eurodeputado diz ainda não ser 

possível promover a coesão quando 

são encerrados “serviços públicos, 

tribunais, transportes públicos e 

linhas de comboio” no interior do 

país ou quando não se presta “aten-

ção a todo um modo de vida do inte-

rior”. “Mais do que discursos redon-

dos, bonitos, com os temas da moda, 

a digitalização e a ecologia e não sei 

quê, importa-me dar respostas con-

cretas a pessoas concretas que vivem 

nestas regiões”, atira. 

Com os milhões que aí vêm da UE, 

seja no âmbito do QFP, seja no âmbi-

to do Plano de Recuperação e Resi-

liência, os próximos anos serão uma 

“oportunidade histórica” para a 

Europa e Portugal se tornarem mais 

coesos, defende Nuno Melo. “A 

União está a fazer muito, eu espero 

agora que os Estados sejam capazes 

de traduzir este dinheiro, estas opor-

tunidades, em desenvolvimento e 

que de uma vez por todas, e esta 

pode ser a última oportunidade, Por-

tugal mude de paradigma.”

Com o apoio: 

Siga a série:

As opiniões expressas neste 
texto não vinculam o Parlamento 
Europeu

mente à resposta a crise de 2011. Isso 

revela uma ambição política da 

União, revela a necessidade de relan-

çar as economias europeias para que 

possam ser mais competitivas e mais 

resilientes”, defende a anterior 

secretária de Estado dos Assuntos 

Europeus no primeiro Governo de 

António Costa. 

Nuno Melo, eurodeputado do 

CDS-PP, também destaca o esforço 

da UE no investimento nas políticas 

de coesão, mas ressalva que, mais 

do que haver dinheiro europeu, é 

preciso que os governos nacionais 

saibam aplicá-lo. “A UE está a fazer 

muito, porque estamos a falar de 

um esforço nanceiro num momen-

to muito difícil, porque coincide, 

por um lado com o “Brexit”, que 

fragiliza, enquanto bloco, a União, 

e com uma crise pandémica que 

certamente inibe o crescimento 

económico”, a rma. 

Ainda assim, está em falta uma 

estratégia global para promover a 

Nuno Melo diz  
não ser possível 
promover a coesão 
quando tribunais, 
transportes 
públicos e linhas 
de comboio no 
interior encerram
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OBRAS DAS AUTORAS PORTUGUESAS 
CENSURADAS PELA PIDE. 

Num total de 21 obras, escritas por 

9 mulheres, que foram censuradas pelo 

Estado Novo, escolhemos 10 para lançar 

esta colecção, no âmbito das 

comemorações da revolução de Abril. 

São fac-símiles das primeiras edições 

e incluem os relatórios de censura.
 

Natália Correia, que dirigia as Edições 

Afrodite, tinha nela os olhos postos da 

PIDE, que decidira proibir todas as 

obras que publicasse. Esta obra composta 

por 43 poemas, de 1966, não escapou 

assim, à censura por parte da polícia 

política, que considerou o seu valor 

literário nulo, imoral, escatológico e 

com insinuações de ordem política com 

tendência dissolvente. Após a censura de 

que foi alvo, esta obra não voltou a ser 

editada, nem mesmo depois do 25 de Abril. 
 

2)“O Vinho e a Lira”
Natália Correia

APOIOS INSTITUCIONAIS:

1 NOVAS CARTAS PORTUGUESAS Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa 2 O VINHO E A LIRA Natália Correia 3 CASA SEM PÃO Maria 

Archer 4 DECADÊNCIA Judith Teixeira 5 FALSOS PRECONCEITOS Nita Clímaco 6 O TESTAMENTO Fiama Hasse Brandão 7 A MAGRIZELA Maria da Glória 8 

VINTE ANOS DE MANICÓMIO Carmen de Figueiredo 9 MINHA SENHORA DE MIM Maria Teresa Horta 10 IDA E VOLTA DE UMA CAIXA DE CIGARROS Maria Archer

Persona non grata

i 3CASA SEMRA N táli C it 2O VINHOO E A LIRi V lh d Ci T H tt MARTAS PORTUGUESAS M1NOVAS CAARTAS PO

APOIOS:

EM BANCA
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INFO: 210 111 010

CONHEÇA 
AS NOSSAS
COLECÇÕES DE 

loja.publico.pt

MÚ
SIC
A

CONVOCATÓRIA DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do nº 2 do artigo 26º e dos artigos 27º e 28º dos Estatutos da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Loures, Sintra e Litoral, C.R.L., pessoa colectiva nº 501 055 843, com sede 
na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 8 A, em Loures,  matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Loures sob o mesmo número, com o capital social realizado de 
€10.353.715 (variável), e na convicção de que, não obstante a atual situação de pandemia, 
a sua realização venha a ser possível, convoco todos os Associados no pleno gozo dos 
seus direitos, a reunirem-se, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 26 de Maio de 2021, 
pelas 16 horas, na sede da Instituição, para discutir e votar as matérias da seguinte Ordem 
de trabalhos: 
1. Discussão e votação do Relatório de Gestão e das Contas da Caixa Agrícola relativo ao 

exercício de 2020 e do relatório anual do Conselho Fiscal.  
2. Deliberação sobre a Proposta de Aplicação de Resultados. 
3. Apreciação geral sobre a Administração e Fiscalização da Caixa Agrícola. 
4. Fixação do valor do reembolso dos títulos de capital referentes ao ano de 2020. 
5. Apresentação e apreciação do relatório com os resultados da avaliação anual das 

políticas de remuneração praticadas na Caixa Agrícola. 
6. Deliberação sobre a Política de Remuneração dos Órgãos de Administração e 

Fiscalização da Caixa Agrícola para 2021. 
7. Discussão e votação da alteração da Política Interna de Seleção e Avaliação da 

Adequação dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Caixa Agrícola. 
8. Discussão e votação da alteração do Regulamento Eleitoral da Caixa Agrícola. 
9. Discussão de outros assuntos com interesse para a Caixa Agrícola. 
Se, à hora marcada, não se encontrar presente mais de metade dos Associados, a 
Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer 
número. 
Tomando em consideração as medidas em vigor restritivas da aglomeração de pessoas, 
as quais poderão ainda vigorar à data da realização da Assembleia Geral, incentivam-se 
os Senhores Associados a privilegiarem o recurso ao voto por correspondência ou 
por representação.  

A. Voto por Correspondência 
Os Associados podem exercer o seu direito de voto por correspondência, nos termos 
do artigo 31.º, n.ºs 3 a 6 dos Estatutos da Caixa Agrícola desde que sejam cumpridos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

iii. solicitem atempadamente, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, os 
boletins correspondentes a cada ponto da ordem de trabalhos e a carta que os deverá 
capear; 

iii. o sentido do voto seja expressamente indicado em relação a todos os pontos da ordem 
de trabalhos; 

iii. os boletins dêem entrada na sede da Caixa Agrícola até às dezasseis horas do segundo 
dia útil anterior ao da Assembleia Geral, sendo a data e hora da entrada registada em 
livro, registo que será encerrado pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral logo que 
terminado o prazo da sua válida receção.  

Cada boletim deverá ser dobrado em quatro e inserido em sobrescrito, em cujo rosto será 
inscrito “Votação do(a) Associado(a) … [nome ou designação do Associado] para o Ponto 
… [inscrever o número] da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Loures, Sintra e Litoral,C.R.L., convocada para as 16 horas do dia 26 de 
Maio de 2021”, sendo os referidos boletins capeados pela carta a que alude o requisito i. 
supra com a assinatura do Associado reconhecida nos termos legais. 

B. Voto por Representação 
Nos termos do artigo 31.º, n.ºs 7 e seguintes dos Estatutos da Caixa Agrícola qualquer 
Associado poderá votar por procuração, conquanto constitua como mandatário familiar seu, 
desde que maior de idade, ou outro Associado, sendo que este só poderá representar um 
mandante. 
A procuração deve ser outorgada em documento escrito, dele constando a identificação do 
mandante e a identificação do mandatário, pelo menos através dos seus nomes completos, 
números de identificação civil e respetivas moradas, data, hora e local da realização da 
Assembleia e ponto ou pontos da ordem de trabalhos para a qual confere o mandato e, 
querendo, o respetivo sentido de voto. 
A procuração deverá ainda ser datada e dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, com a assinatura do mandante reconhecida nos termos legais. 

C. Presença na Assembleia Geral  
Para o caso dos Associados que ainda assim desejem estar presentes na Assembleia 
Geral, adverte-se que, na data da sua realização, serão seguidas as orientações específicas 
que venham a ser dimanadas quer por dispositivo legal subsequente à publicação desta 
Convocatória e que então se encontre em vigor, quer pela Direcção-Geral de Saúde ou 
por qualquer outra autoridade competente, designadamente quanto aos procedimentos de 
segurança, saúde e higiene a adotar na reunião, as quais serão devidamente divulgadas 
aos Associados. 
Sem embargo do anteriormente expresso, mais se adverte que, no mínimo, serão sempre 
adotados os seguintes procedimentos: 

a) restrição de presença no local da reunião de uma pessoa em representação de cada 
Associado, designadamente no que se refere a Associadas pessoas coletivas;  

b) distanciamento físico mínimo de dois (2) metros entre os presentes na reunião; 
c) uso obrigatório de máscara ou viseira; 
d) utilização das soluções desinfetantes cutâneas aquando da entrada na reunião. 

Loures, 10 de Maio de 2021 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
José Manuel Alvares da Costa e Oliveira

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

MAIS INFO: 210 111 010

AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL DE SELEÇÃO INTERNACIONAL 

PARA A CONTRATAÇÃO DE INVESTIGADOR(A) 
DOUTORADO(A) (1 vaga) AO ABRIGO DO 

DECRETO-LEI n.º 57/2016, DE 29 DE AGOSTO

Encontra-se aberto um concurso para a contratação de 
um(a) Investigador(a) Doutorado(a) no âmbito do projeto 
“BEESNESS - Diversity and dynamics of Atlantic bee resources 
in relation to climate and pesticide load: data for pollination 
management and sustainable agriculture” com a referência 
CIRCNA/BRB/0293/2019, financiado Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, na área das Ciências Biológicas.
Prazo de Candidaturas: 21 de Maio.
Para ver condições e outras informações consultar: https://
www2.ciimar.up.pt/jobs.php ou rh@ciimar.up.pt.

ANÚNCIO
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO N.º 01/2021

Nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, 
com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 33/2014, de 04 de março, 
Margarida Flores, Diretora de Segurança Social de Faro, faz público que 
por despacho por si exarado em 03 de maio de 2021, foi emitida a Licença 
de Funcionamento n.º 01/2021, para o estabelecimento Lar de Altura, sito 
na Rua Fernando Pessoa, n.º 1, 8950-414 Altura, nos seguintes termos:

Entidade gestora – Associação Cegonha Branca, com morada na 
Urbanização Bela Praia de Altura – Rua da Alagoa, n.º 26, 8950-411 Altura;

Atividade exercida no estabelecimento – Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas;

Capacidade: cinquenta e um (51) utentes.

Faro, 05/05/2021

A Diretora de Segurança Social, Margarida Flores

CENTRO DISTRITAL DE FARO

Publicita-se a abertura de procedimentos de recrutamento 
de pessoal para a NOVA School of Business and Economics, 
aos quais podem candidatar-se indivíduos que reúnam as 
condições fixadas nos avisos disponíveis no seguinte endereço:

https://www2.novasbe.unl.pt/pt/sobre-nos/junte-se-a-nova-sbe.

Referência n.º NOVASBE/CT-193/2021 – 1 Técnico Superior 
– Grau 3, para exercer funções no serviço de Controlo de 
Gestão, em regime contrato individual de trabalho por tempo 
indeterminado.

O prazo limite para submissão das candidaturas é de 6 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente anúncio.

AVISO (M/F)
CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU 
– UNIDADE DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 
(UCT) DOS SERVIÇOS DE APOIO À FUNDAÇÃO 

(SAF) DA REITORIA DA UNL
Dá-se conhecimento público de que se encontra aberto 
procedimento com vista à contratação, em regime de comissão 
de serviço, nos termos do Código do Trabalho, de um dirigente 
intermédio de 3.º grau, para a Unidade de Contabilidade e 
Tesouraria dos Serviços de Apoio à Fundação, da Reitoria da 
Universidade NOVA de Lisboa.
Podem candidatar-se os indivíduos que reúnam as condições 
fixadas no aviso disponível no endereço:  

http://www.unl.pt/nova/nao-docentes
O prazo-limite para submissão das candidaturas é de 6 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente anúncio

Publicita-se a abertura de procedimentos de recrutamento 
de pessoal para a NOVA School of Business and Economics, 
aos quais podem candidatar-se indivíduos que reúnam as 
condições fixadas nos avisos disponíveis no seguinte endereço:

https://www2.novasbe.unl.pt/pt/sobre-nos/junte-se-a-nova-sbe.

Referência n.º NOVASBE/CT-191/2021 – 1 Técnico Superior 
– Grau 3, para exercer funções no serviço de Tecnologia e 
Informação, em regime contrato individual de trabalho por 
tempo indeterminado.

O prazo limite para submissão das candidaturas é de 6 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente anúncio.

Publicita-se a abertura de procedimentos de recrutamento 
de pessoal para a NOVA School of Business and Economics, 
aos quais podem candidatar-se indivíduos que reúnam as 
condições fixadas nos avisos disponíveis no seguinte endereço:

https://www2.novasbe.unl.pt/pt/sobre-nos/junte-se-a-nova-sbe.

Referência n.º NOVASBE/CT-190/2021 – 1 Técnico Superior 
– Grau 3, para exercer funções na Área de Estudos Pré-
experiência, em regime contrato individual de trabalho por 
tempo indeterminado.

O prazo limite para submissão das candidaturas é de 6 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente anúncio.

Publicita-se a abertura de procedimentos de recrutamento 
de pessoal para a NOVA School of Business and Economics, 
aos quais podem candidatar-se indivíduos que reúnam as 
condições fixadas nos avisos disponíveis no seguinte endereço:

https://www2.novasbe.unl.pt/pt/sobre-nos/junte-se-a-nova-sbe.

Referência n.º NOVASBE/CT-192/2021 – 1 Técnico Superior 
– Grau 3, para exercer funções no serviço de Controlo de 
Gestão, em regime contrato individual de trabalho por tempo 
indeterminado.

O prazo limite para submissão das candidaturas é de 6 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente anúncio.

UNIVERSIDADE DO PORTO 
FACULDADE DE ENGENHARIA

Dá-se conhecimento público, de que se encontra aberto processo de 
recrutamento e seleção em regime de Contrato de Trabalho a Termo 
Resolutivo Certo, para 1 vaga de Técnico Superior, referência on-line 
n.º 716, para a Unidade de Gestão Financeira de Projetos dos Serviços 
Económico-Financeiros, aos quais podem candidatar-se os indivíduos que 
reúnam as condições fixadas no aviso disponível no seguinte endereço: 

http://www.fe.up.pt/concursos

O prazo limite para submissão on-line das candidaturas é de 10 dias úteis 
a contar a partir do dia útil imediato ao da presente publicação.

Serviços de Recursos Humanos da FEUP.

Clínic Anne Therapy
The symbiosis between biodynamic 

psychotherapy and biodynamic massage.
When words stop the analyzing of the physical 

reaction is imperative. 
“Metamorphosis” Unissex.

Lx- Parque das Nações. Tel. 918 047 446

ALUGA-SE
Edifício na entrada principal de Portimão, 
junto à zona comercial, com 3.600m2. 
1.000m2 por piso.
Poderá ser alugado por inteiro ou por 
frações. 2.º Piso preparado para escritórios 
individuais ou escola de formação.
Edifício todo interligado por escadas e 
elevador e com 3 entradas independentes.

Informações complementares pelo telef: 
967947044 ou email paixanito73@gmail.com

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
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Ciência Estudo do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da UP

Identi cado um  
novo biomarcador  
para tratar melhor  
o cancro gástrico

Se percebermos como entram as 

areias numa engrenagem, é mais 

fácil fazer qualquer coisa para o 

impedir e assegurar que a máquina 

funciona de forma mais e caz. Foi 

mais ou menos isso que a equipa 

liderada pelo Instituto de Investiga-

ção e Inovação em Saúde da Univer-

sidade do Porto (i3S) fez. Os investi-

gadores encontraram um mecanis-

mo molecular que pode estar a 

impedir que alguns doentes com 

cancro gástrico respondam a um 

medicamento usado para tratar 

estes casos. Ao identi car o proble-

ma, o estudo pode servir para a 

criação de um biomarcador capaz 

de antever uma possível resistência 

a este fármaco e também “abre as 

portas para o desenvolvimento de 

novas terapias” que visem travar 

este mecanismo. 

Há uma boa parte (entre 10% e 

15%) dos doentes com cancro do 

estômago que tem actualmente um 

tratamento e caz disponível. O fár-

maco, explica um comunicado de 

imprensa do i3S sobre o estudo ago-

ra publicado na revista Oncogene, 

Equipa do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde  
da Universidade do Porto (i3S) descreveu um novo mecanismo 
molecular que impede uma boa resposta a um tratamento  
que serve para tratar cancro do estômago

chama-se trastuzumab e é “um dos 

poucos agentes de terapia persona-

lizada aprovado para o tratamento 

de pacientes com cancro gástrico de 

estádio IV (avançado e com metás-

tases) positivo para o receptor onco-

génico HER2”. “O trastuzumab liga-

se a este receptor HER2 (presente 

nas células malignas) e consegue 

bloqueá-lo, acabando por provocar 

a morte das células tumorais”, expli-

ca Henrique Duarte, investigador no 

i3S e primeiro autor do artigo. Até 

aqui, tudo bem. 

Mas há um problema. Sabe-se já 

que muitos dos doentes que são bons 

candidatos a este tratamento por 

sofrerem deste tipo especí co de 

cancro gástrico acabam por desen-

volver uma resistência molecular a 

este medicamento, ou seja, o trata-

mento deixa de ser e caz num blo-

queio que pode surgir de imediato 

ou num curto período de tempo 

após o início da terapia. 

O problema dos açúcares 
Solução? Tentar perceber por que é 

que isso acontece. Investigadores do 

i3S com a participação de equipas do 

IPO Porto e da Universidade de Lei-

Andrea Cunha Freitas
Em cima, uma amostra de tecido 
de um tumor com os pontos 
castanhos a marcar o receptor 
modificado nas células (a azul). 
Da esquerda para a direita, os 
investigadores do i3S: Joana 
Gomes, Henrique Duarte  
e Celso Reis 

DR

tempo e recursos valiosos, diz, já que 

os doentes que têm este tipo de bio-

marcador podem ser imediatamen-

te considerados para esquemas tera-

pêuticos alternativos. 

Por m, ao saber como entram 

estas areias na engrenagem, é possí-

vel procurar formas de resolver o 

problema. “No caso deste estudo, 

poderá fazer sentido no futuro explo-

rar a combinação do trastuzumab 

com um inibidor da enzima que é 

responsável pela modificação do 

ErbB2 (um receptor oncogénico) com 

determinados açúcares que conferem 

resistência ao trastuzumab”, adianta 

o investigador ao PÚBLICO. 

Trata-se de algo que pode ser mui-

to importante quando percebemos 

que as opções para os doentes com 

este cancro de estômago que desen-

volvem esta resistência acabam por 

ser muito limitadas. “Estes doentes 

recebem tratamentos de 2.ª e 3.ª 

linha, mas, em geral, falecem muito 

pouco tempo depois, principalmen-

te devido a terem doença já metasti-

zada. O tratamento com este fárma-

co só é recomendado a pacientes 

com cancro gástrico de estádio IV, 

ou seja, que contam já com a presen-

ça de metástases, o que lhes confere 

um mau prognóstico”, admite Hen-

rique Duarte. 

O cancro gástrico é o quinto tipo 

de cancro mais incidente no mundo, 

e o terceiro tipo de cancro mais 

letal. A nível mundial, este tipo de 

cancro é responsável por mais de 

750.000 mortes por ano, e por um 

milhão de novos diagnósticos de can-

den, na Holanda, juntaram-se com 

esse objectivo e encontraram uma 

resposta. Henrique Duarte refere 

que a equipa começou por “caracte-

rizar a estrutura dos glicanos (cadeias 

de açúcares presentes nas células) 

ligadas ao receptor HER2 em células 

tumorais do estômago e con rma-

ram a presença de algumas destas 

estruturas em amostras clínicas de 

pacientes”. “Utilizando modelos 

celulares de carcinoma gástrico posi-

tivo para o receptor HER2, desven-

dámos o mecanismo molecular atra-

vés do qual estas cadeias de açúcares 

conferem resistência ao trastuzu-

mab”, acrescenta. 

Em resposta ao PÚBLICO, o autor 

do artigo assinala que “a identi ca-

ção de mecanismos de resistência 

molecular a fármacos como o trastu-

zumab é de extrema relevância”. E 

expõe alguns dos argumentos: “Em 

primeiro lugar, o estabelecimento de 

biomarcadores preditivos de respos-

ta terapêutica permitirá rede nir os 

critérios de elegibilidade para este 

fármaco, através da identi cação de 

subpopulações de pacientes que 

mostrarão um maior benefício a esta 

terapia.” Por outro lado, poupa-se 

750 
mil pessoas morrem todos os 
anos com cancro gástrico, o 
quinto tipo de cancro com mais 
incidência e o terceiro mais letal, 
a nível mundial

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



Público • Segunda-feira, 10 de Maio de 2021 • 27

É a terceira conferência dedicada ao tema da gestão 

da vegetação organizada pela E-REDES, este ano em 

parceria com o PÚBLICO. Antes do debate propria-

mente dito, com um painel ecléctico de especialistas, 

haverá três apresentações. As estruturas lineares e 

mosaicos em interacção com os incêndios rurais em 

Portugal continental e o efeito barreira e desempenho 

potencial de faixas de gestão de combustível em três 

casos de estudo, por Ana Cristina Lopes de Sá e Leónia 

Nunes. As alternativas à gestão da vegetação nas 

faixas da E-REDES, por Jóni Vieira. E o impacto do 

enterramento da rede eléctrica em zonas de elevado 

risco ambiental, por Luís Marcelino Ferreira.

DR

cro (cerca de 6% dos novos diagnós-

ticos totais). Em 2012, o cancro gás-

trico era em Portugal a 5.ª neoplasia 

mais frequente e a 4.ª causa de morte 

por cancro, representando 9,7% das 

24.000 mortes anuais por cancro. 

“Quanto ao tratamento com tras-

tuzumab, estima-se que cerca de 10% 

a 20% dos casos totais de cancro gás-

trico sejam elegíveis para a terapia 

com este fármaco, por terem tumo-

res malignos que sobreexpressam o 

alvo terapêutico — o receptor onco-

génico ErbB2 — (portanto, entre 1/10 

a 1/5 dos pacientes totais)”, calcula o 

investigador. E quantos desenvolvem 

esta resistência indesejada? “São 

números um pouco mais difíceis de 

estimar”, responde o investigador, 

reconhecendo, no entanto, que, ape-

sar de alguns doentes responderem 

bem ao tratamento na fase inicial, a 

resistência acaba por surgir muito 

frequentemente. “Uma fracção de 

doentes mostra resistência imediata 

(ou primária), ao passo que todos os 

restantes indivíduos que inicialmen-

te respondem ao tratamento acabam 

por adquirir também resistência 

(secundária), o que representa um 

problema gravíssimo.”

Uma fracção de 
doentes mostra 
resistência 
imediata, ao passo 
que todos os 
restantes que 
inicialmente 
respondem ao 
tratamento 
acabam por 
adquirir também 
resistência 
(secundária), o que 
é um problema 
gravíssimo 
 
Henrique Duarte 
Investigador
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Cultura Jornalista brasileira apaixonou-se pelo tema há três décadas

Quem quiser conhecer a música de 

Cabo Verde, as suas raízes, estilos e 

intérpretes já tem um endereço vir-

tual onde se dirigir. Chama-se Cabo 

Verde & a Música — Museu Virtual, 

está ainda em construção (embora 

já tenha muitas entradas e ligações) 

e a sua história começou há quase 

três décadas, quando uma jornalista 

brasileira esteve uns meses a viver 

em Cabo Verde. Isso foi em 1994, 

mas o seu contacto com a cultura 

cabo-verdiana começou mais cedo, 

quando viveu em França e em Por-

tugal, trabalhando aqui como free-

lancer na Lusa, quando esta agência 

se estreava na informação online. 

Nascida em Santo Anastácio, São 

Paulo, em 23 de Março de 1964 (uma 

semana antes do golpe militar de 1 

de Abril, que impôs no Brasil uma 

ditadura que duraria até 1985), Gláu-

cia Aparecida Nogueira estudou Jor-

nalismo entre 1982 e 1985, ainda em 

São Paulo e aí trabalhou como jorna-

lista. França, Portugal e Cabo Verde 

foram os seus destinos seguintes, 

voltando ao Brasil em 1995 e a Por-

tugal em 1997, aqui iniciando “uma 

longa pesquisa bibliográ ca e disco-

grá ca sobre a produção musical 

cabo-verdiana”.  

Na década seguinte, licenciou-se 

em Antropologia, em 2000, fez o 

mestrado em 2011 e o doutoramento 

em 2020. Estes ligados à música: o 

mestrado, na Universidade de Cabo 

Verde, centrou-se em Património e 

Desenvolvimento, com o tema 

“Batuku, património imaterial de 

Cabo Verde — Percurso histórico- 

-musical”; enquanto na Universida-

de de Coimbra se doutorou em Patri-

mónios de In uência Portuguesa, 

com a tese “Músicas e danças euro-

peias do século XIX em Cabo Verde: 

percurso de uma apropriação”. 

Quatro livros, um caminho 
Pelo caminho, nas suas pesquisas 

sobre a música e a cultura cabo-ver-

dianas, Gláucia Nogueira foi editando 

livros: em 2005, O Tempo de B.Léza 

— Documentos e Memórias (Ed. IBNL, 

Estudos e Pesquisas, Cabo Verde); 

em 2007, Notícias que Fazem História 

— Música de Cabo Verde Pela Imprensa 

ao Longo do Século XX (Ed. indepen-

dente); em 2015, Batuku, património 

imaterial de Cabo Verde — Percurso 

histórico-musical (Ed. Pedro Cardoso, 

em Cabo Verde e Edições Sílabo, Por-

tugal); e, por m, em 2016, o volumo-

so Cabo Verde & a Música — Dicionário 

de Personagens (Ed. Campo da Comu-

nicação), súmula maior dos seus 20 

anos de trabalho nesta matéria, com 

672 páginas e abrangendo 964 per-

sonagens, entre grupos, composito-

res, intérpretes, professores, regen-

tes de banda e outros. 

O dicionário começou a germinar 

ainda como ideia na década de 1990 

e foi baseado nele que nasceu o 

museu virtual, como diz ao PÚBLICO 

Gláucia Nogueira, a partir do Brasil, 

onde actualmente reside e onde tem 

passado todo o período da pande-

mia: “A ideia, na verdade, surgiu 

porque, quando fui morar tempora-

riamente para Cabo Verde, em 1994, 

eu soube que havia (e até comprei 

esse livro) uma minienciclopédia da 

música africana. Chamava-se Les 

Musiciens du Beat African [Bordas 

Editions, 1993] e eles pegavam nuns 

três a cinco artistas de cada país, mas 

da África toda. Achei o livro muito 

interessante, mas os artistas dos 

PALOP estavam muito pouco repre-

sentados: era a Cesária Évora, o Bon-

ga e pouco mais do que isso.” E isso 

levou-a a pensar fazer um trabalho 

na mesma linha, só com os países 

africanos de expressão portuguesa. 

Mas acabou por desistir, porque per-

cebeu que seria “um trabalho mega-

lómano”. 

Um universo “enorme” 
Decidiu então, até porque começa-

ra esse trabalho de aproximação e 

recolha, centrar-se em Cabo Verde. 

“Já recolhera materiais, tinha mui-

tos discos, o meu trabalho como 

jornalista já me tinha colocado pró-

xima de Cabo Verde.” Candidatou-

se a uma bolsa do Centro Nacional 

de Cultura, que foi aprovada, como 

primeiro apoio institucional ao pro-

jecto.  

“E Cabo Verde também se revelou 

uma coisa enorme”, diz Gláucia. 

“Sobretudo quando se busca coisas 

mais antigas, que já passaram e qua-

se ninguém se lembra, mas indo aos 

arquivos elas estão lá. Os 964 perso-

nagens que entraram no dicionário 

são já coisa ultrapassada, porque 

surgiram novos, de lá para cá. Se eu 

resolver fazer uma nova edição, 

quantas coisas não surgiram, entre-

tanto, até algumas antigas de que eu 

não tinha conhecimento.” 

Começou há um ano. “Tive de 

contratar um web designer para fazer 

um esboço e fui introduzindo as coi-

Nuno Pacheco

DANIEL ROCHA

Um museu virtual 
para contar a história 
da música em Cabo 
Verde e na diáspora
É um trabalho ambicioso, mas já tem alicerces lançados: 
começou como dicionário e daí passou a museu virtual, 
acessível online. A sua autora, a jornalista e antropóloga 
Gláucia Nogueira, conta como tudo começou
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Espectáculo encenado por 
Tom Volf, estreado em Paris 
em 2019, já está na agenda 
do CCB. Festival  anunciará 
o programa mais tarde

Sérgio C. Andrade

O programa completo só vai ser 

conhecido em meados de Junho, a 

cerca de duas semanas do início da 

38.ª edição, mas sabe-se já que um 

dos momentos fortes do Festival de 

Teatro de Almada deste ano será a 

apresentação do espectáculo em que 

Monica Bellucci dá voz àquela que foi 

a voz maior do bel canto do século 

XX, Maria Callas (1923-1977). 

A “indiscrição”, digamos assim, 

partiu do Centro Cultural de Belém 

(CCB), que colocou já no seu calen-

dário de actividades a apresentação 

de Maria Callas – Cartas e Memórias, 

de Tom Volf, com Monica Bellucci nos 

dias 10 e 11 de Julho, às 19h00 (e com 

bilhetes já à venda). 

Con rmando ao PÚBLICO a inclu-

são deste espectáculo no programa, 

Rodrigo Francisco, o director do cer-

tame, avançou que ele será uma da 

dezena de produções internacionais, 

quase metade das que irão fazer o 

calendário do 38.º Festival de Alma-

da. Mas mantém ainda reserva quan-

to a levantar o véu sobre a restante 

programação. 

“Estamos a fazer um compasso de 

espera, e estamos atentos à evolução 

da situação da pandemia, que está a 

ser positiva”, diz Rodrigo Francisco 

a justi car o atraso no anúncio do 

cartaz. “Só o iremos divulgar quando 

tivermos tudo con rmado”, acres-

centa, argumentando com a (ainda) 

incerteza relativamente às regras de 

circulação entre fronteiras para as 

datas do festival. 

Seguro é que ele irá realizar-se 

entre os dias 2 e 25 de Julho, e irá 

manter o gurino da edição do ano 

passado: mais distendido no tempo, 

com um maior número de sessões do 

que era habitual, para compensar a 

diminuição da lotação das salas, e 

com espectáculos entre as salas de 

Almada e os palcos do CCB e do Tea-

tro Nacional D. Maria II (TNDMII), em 

Lisboa. 

Mas Maria Callas – Cartas e Memó-

rias será, de facto, uma das apostas 

para o retomar da “dimensão inter-

nacional” que tem sido a marca do 

festival, nota o director. 

Estreia em Paris em 2019 
Este espectáculo marca a estreia em 

palco de Monica Bellucci, a actriz 

italiana que tem sido um dos rostos 

mais marcantes do cinema (e não 

Monica Bellucci traz Maria 
Callas ao Festival de Almada

apenas europeu) das últimas três 

décadas, principalmente desde Male-

na (Giuseppe Tornatore, 2000), e 

passando depois por lmes como 

Irreversível (Gaspar Noé, 2002), 

Matrix (Lana e Lilly Wachowski, 

2003) ou o título da saga 007 Spectre 

(Sam Mendes, 2015). 

Maria Callas – Cartas e Memórias 

foi estreado em Paris, no Studio 

Marigny, em Novembro de 2019, e 

conclui o projecto a que o cineasta, 

fotógrafo, encenador e curador Tom 

Volf dedicou sete anos da sua vida, e 

que resultaram também num docu-

mentário (2017), uma exposição e um 

livro, tudo em volta da diva grega. 

Na versão teatral — que agora che-

gará a Portugal depois de ter sido já 

apresentada em Itália, numa carreira 

entretanto igualmente interrompida 

pela pandemia —, Monica Bellucci 

veste um vestido que pertenceu a 

Callas e senta-se numa réplica do seu 

sofá no apartamento parisiense onde 

viveu os seus últimos 15 anos. A actriz 

italiana dá aqui voz às memórias e ao 

pensamento da soprano, entrecorta-

dos pela audição de algumas das suas 

gravações mais notáveis num gramo-

fone instalado ao lado do sofá. 

Dimensão cosmopolita 
Maria Callas – Cartas e Memórias 

constituirá, pois, uma das apostas no 

regresso à dimensão mais internacio-

nal e cosmopolita do Festival de 

Almada, que irá apresentar uma co-

produção com o TNDMII e “um dos 

criadores mais consagrados do teatro 

europeu”, cujo nome Rodrigo Fran-

cisco não quis ainda revelar, pelas 

razões atrás invocadas. 

No resto, a 38.ª edição do festival 

irá ser também marcada pela cele-

bração do 50.º aniversário da Com-

panhia de Teatro de Almada, com a 

estreia de duas novas criações, a 

revelar mais tarde, e um programa 

de encontros na Casa da Cerca com 

guras que de uma forma ou outra 

estiveram ligadas à essa história e ao 

mundo do teatro. 

O director do festival avança, con-

tudo, que “o espectáculo de honra” 

da próxima edição, que resulta da 

votação do público na anterior, será 

a produção catalã Rebota Rebota y 

en tu Cara Explota, da companhia 

Agnès Mateus e Quim Tarrida, de 

Barcelona.

Espectáculo marca a estreia em palco de Monica Bellucci

TOM VOLF

Estamos a fazer 
um compasso  
de espera,  
e estamos atentos  
à evolução  
da situação da 
pandemia, que 
está a ser positiva. 
Só iremos  
divulgar [o cartaz 
do festival] quando 
tivermos tudo 
con rmado 
 
Rodrigo Francisco 
Director do Festival de Teatro  
de Almada

sas pouco a pouco, mais lentamente 

do que gostaria, porque no ano pas-

sado estava concluindo a minha tese 

de doutoramento e estava super- 

ocupada. Em Novembro, quando me 

vi livre da tese, comecei a incluir 

mais artistas, que é a parte mais 

completa, porque muitos desses tex-

tos vêm do dicionário. Mas não é só 

cortar e colar, porque tenho de adap-

tar a linguagem, actualizar com 

novos discos, etc.” 

Garantir futuro ao museu 
O museu virtual conta partilhar um 

conjunto de informações que, con-

forme se lê na sua memória descriti-

va, “inclui não apenas os textos e 

fotos que o formato livro oferece, mas 

também vídeos, áudios, capas de dis-

cos, recortes de jornais, cartazes, 

entre outros tipos de documentos 

que foram acumulados em anos de 

pesquisa e que contribuem para con-

tar a história da música de Cabo Ver-

de. Em Cabo Verde e na diáspora”. 

Quem o consultar em www.cabo-

verdeamusica.online encontrará já 

a estrutura do que será este museu 

virtual, que cou acessível ao públi-

co pela primeira vez em nais de 

Fevereiro passado. Tem áreas reser-

vadas a “Expressões musicais” (com 

cinco entradas desenvolvidas e três 

ainda em construção), “Persona-

gens” (com 85 entradas), “Instru-

mentos” (em construção), “Disco-

gra a” (também em construção), 

“Filmes” (17 registados) e uma 

extensa bibliogra a. 

Gláucia ambiciona ver crescer o 

museu, mas também sabe que não 

pode garanti-lo sozinha. Por isso, 

está a decorrer uma campanha de 

recolha de fundos (crowdfunding) de 

modo a tentar garantir que o museu 

possa funcionar sem interrupções 

nos primeiros dois anos, aguardan-

do-se também, diz Gláucia, o inte-

resse e participação de instituições, 

de modo a garantir o seu futuro.

Cesária Évora (à esquerda) e 
mosaico de imagens incluindo 
várias figuras históricas  da 
música cabo-verdiana, tal como 
aparecem na abertura do museu

DR

Quando fui morar 
para Cabo Verde,  
em 1994, soube 
que havia uma 
minienciclopédia 
da música africana. 
Mas os artistas dos 
PALOP estavam 
muito pouco 
representados 
 
Gláucia Nogueira 
Jornalista  
e antropóloga 

 
 
 
O museu virtual 
“inclui não apenas 
os textos e fotos 
que o formato 
livro oferece, mas 
também vídeos, 
áudios, capas de 
discos, recortes de 
jornais, cartazes” 

ueira 

a
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HBO PORTUGAL 
The Crime of the Century 
Segunda-feira 
Novo documentário de Alex Gibney   

em dois episódios, resultado de 

uma investigação em parceria com 

o Washington Post sobre a crise 

dos opióides nos EUA e o papel 

das farmacêuticas, bem como da 

permeabilidade da lei, na injecção 

na sociedade de fármacos 

viciantes que causaram a morte de 

centenas de milhares de pessoas. 

RTP2 
Um Ramadão em Lisboa 
Quarta-feira, 20h30 
Documentário de Amaya Sumpsi, 

Carlos Lima, Catarina Alves Costa, 

Joana Lucas, Raquel Carvalheira e 

Teresa Costa, passa no último dia 

do Ramadão e revela o ambiente 

do mês cumprido pelos 

muçulmanos. Datado de 2019, 

passou no festival Olhares do 

Mediterrâneo e no IndieLisboa e 

estreia-se na estação pública. 

 

Norskov, Cidade Sombria 
Quarta-feira, 22h10 
Mais uma série policial nórdica. 

Desta feita é dinamarquesa e data 

já de 2015. Esta é já a segunda 

temporada, seis episódios sobre o 

problema de drogas de uma 

cidade industrial e o seu 

comissário de polícia que, 20 anos 

depois de ter saído da terra natal, 

regressa para a tentar salvar. 

AMAZON PRIME VIDEO 
The Underground Railroad 
Sexta-feira 
O autor de Moonlight assina uma 

série de dez episódios baseada no 

romance premiado de Colson 

Whitehead sobre o Sul esclavagista 

dos EUA através da personagem 

de Cora Randall, que foge de uma 

plantação para o que espera ser o 

“underground railroad” que a 

conduziria à liberdade. 

 

Diamantino e São Jorge 
Sábado 
Dois lmes portugueses premiados 

em estreia na Amazon. Diamantino, 

estreia de Gabriel Abrantes e 

Daniel Schmidt, é sobre uma 

superestrela do futebol mundial 

cuja carreira cai em desgraça. São 

Jorge, de Marco Martins, tem uma 

interpretação premiada de Nuno 

Lopes, cujo pugilista no Portugal 

da troika lhe deu em Veneza um 

prémio de interpretação.

Estreias da semana

Em cinco episódios, Halston é 
uma proposta ainda misteriosa, 
mas cuja premissa é chamativa 
para o sector da moda e para  
os fãs de McGregor

Ewan McGregor entra na moda 
Net ix com a minissérie Halston
O criador de moda americano, emblemática gura da Nova Iorque dos anos 1970 e 
80, é a nova personagem do actor escocês. Estreia-se no próximo dia 14 na Net ix

Joana Amaral Cardoso

É sintomático que em vésperas da 

estreia da nova série de televisão pro-

tagonizada por Ewan McGregor as 

conversas se confundam entre dois 

mestres: um Jedi e um da costura. O 

actor escocês tem a carreira cosida ao 

streaming nos próximos tempos. Está 

a lmar a série Disney+ que o coloca 

novamente no hábito do mestre Jedi 

Obi-Wan Kenobi, mas está mesmo, 

mesmo a estrear-se na Net ix quan-

do, dia 14 deste mês, vestir a pele 

minimalista e seventies do criador de 

moda norte-americano Halston. 

Em cinco episódios, que a Net ix 

não forneceu de antemão para visio-

namento, Halston é uma proposta 

ainda misteriosa, mas cuja premissa 

é chamativa para o sector da moda e 

para os fãs de McGregor. Amigo de 

Liza Minnelli, personagem tanto ama-

da quanto odiada, é o centro gravita-

cional de uma série cuja direcção de 

arte tem o potencial dos tecidos vapo-

rosos e das cores saturadas dos anos 

1970. O elenco inclui Bill Pullman, 

Krysta Rodriguez como Minnelli, Gian 

Franco Rodriguez como o compa-

nheiro de Halston, Victor Hugo, e 

ainda Rory Culkin ou Vera Farmiga. 

A história de Halston é também 

mais uma adenda à cada vez mais 

longa lista de compras que encontra 

o que não estava disponível na indús-

tria do cinema na prateleira do hiper-

mercado das séries em streaming. 

Daniel Minahan, que assina a história 

e realiza Halston, tentava há mais de 

duas décadas contar a história de Roy 

Halston Frowick, o elegante criador 

de moda que morreu de sida em 1990 

deixando um legado de festa, alegria 

e cortes limpos a chamar à memória 

as linhas mais puras do Studio 54. 

Mesmo com uma estrela como McGre-

gor, que anda pela televisão também 

humildes e tinha feito algo incrível 

com a sua vida — e sempre me como-

veu”, disse Murphy à revista Vogue. 

A implicação política de desempe-

nhar um papel de um emblemático 

autor homossexual numa altura em 

que não só se clama por representa-

ção diversi cada mas sobretudo por 

acesso a oportunidades iguais para 

todos não escapa a McGregor. “Não 

sei o que é perder papéis quando se 

pode sentir que isso se deve à nossa 

sexualidade”, diz o actor (heterosse-

xual) à Hollywood Reporter. 

A série, limitada (não há expectati-

vas de uma segunda temporada), fará 

uma crónica de dois tempos. Os anos 

1970 e a travessia mais complexa, 

empresarial e banalizadora, dos anos 

1980 com Halston como ícone de uma 

série de transformações — entre as 

quais a de como o designer foi o pri-

meiro a exigir ter modelos negros em 

todos os seus des les.

em Fargo, as plataformas de streaming 

não agarraram logo a proposta. 

Foi só quando Ryan Murphy, todo-

poderoso criador de franchises como 

American Horror Story ou American 

Crime Story, se tornou produtor exe-

cutivo e autor de alguns episódios é 

que a Net ix, com a qual tem um con-

trato milionário, aceitou a série. A 

homossexualidade de Halston, vivida 

de forma plena em público em tem-

pos difíceis para tal coragem, foi um 

factor determinante. A biogra a foi 

outro ingrediente. “Cresci no [estado 

do] Indiana — de onde Halston é —

rodeado por campos de milho e igre-

jas e sempre ouvi falar de duas pes-

soas que tinham de lá saído para fazer 

coisas maiores e mais glamorosas: 

uma era [a cantora e actriz] Florence 

Henderson e a outra era Halston. 

Sempre foi uma gura enorme na 

minha mente — uma representação 

de alguém que tinha vindo de origens 

NETFLIX

ecrãs
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Caros Camaradas! 
De Andrey Konchalovskiy.  RUS. 
2020. 116m. Histórico. M14.  
União Soviética, 1962. Membro 

do Partido Comunista, Lyudmila 

acredita cegamente que trabalha 

em prol de uma sociedade justa e 

igualitária. Tudo muda quando, 

durante uma greve numa fábrica.  

 

Godzilla vs. Kong 
De Adam Wingard. Com 
Alexander Skarsgård, Millie B. 
Brown, Rebecca Hall. EUA. 
2021. 113m. Aventura. M12.  
O planeta vê-se ameaçado por 

Godzilla, um réptil mutante de 50 

metros de altura. Numa tentativa 

de sobrevivência, os responsáveis 

máximos pela Monarch percebem 

que existe apenas uma forma  

de o conter: recorrer à força de 

King Kong.  

 

O Pai 
De Florian Zeller. Com Anthony 
Hopkins, Olivia Colman. EUA/
FRA. 2020. 97m. Drama. M12.  
Sozinho no seu apartamento  

em Londres, Anthony foi sempre 

um homem independente. 

Agora, com 81 anos, mostra uma 

grande resistência em aceitar a 

proposta da lha para que tenha 

alguém para cuidar de si.  

Santuário das Sombras 
De Evan Spiliotopoulos. Com 
Cricket Brown, William Sadler. 
EUA. 2021. 99m. Terror. M16.  
Após uma aparição da Virgem 

Maria, Alice ca completamente 

curada da de ciência auditiva 

com que nasceu. A notícia 

espalha-se, juntando éis que 

anseiam pelo seu auxílio.  

 

Terra de Ninguém 
De Conor Allyn. Com Jake Allyn, 
Frank Grillo, Jorge A. Jimenez. 
MEX. 2020. 114m. M14. 
A viver no Texas, numa zona 

fronteiriça com o México, Bill e o 

seu lho, Jackson, têm como 

rotina patrulhar os limites da 

propriedade para prevenir 

qualquer ilegalidade. Um dia, 

Jackson mata acidentalmente um 

rapaz mexicano que tentava 

passar a fronteira.  

 

Tom e Jerry 
De Tim Story. Com Chloë Grace 
Moretz, Michael Peña. GB/EUA. 
2021. 101m. Animação. M6.  
A épica rivalidade entre Tom e 

Jerry, uma das mais famosas 

duplas da história dos desenhos 

animados, é reavivada quando o 

ratinho vai viver para o Royal 

Gate Hotel, em Nova Iorque.

Cinema Cartaz, críticas, trailers  
e passatempos em  

cinecartaz.publico.pt

Lisboa  
Cinema City Alvalade 
Av. de Roma, nº 100. T. 218413040 
Nomadland 15h25, 17h35, 19h45; O Pai M12. 
15h30, 17h30, 19h30; Caros 
Camaradas! M14. 17h45, 19h35; Mais Uma 
Rodada 15h35, 19h55; Tom e Jerry M6. 
15h20, 17h20 (V.Port./2D)   
Cinema City Campo Pequeno 
Centro de Lazer. T. 217981420 
Nomadland 15h20, 17h30, 20h15; O 
Pai M12. 15h45, 17h45, 20h; Godzilla vs. 
Kong M12. 15h20, 17h35, 20h25; Mais Uma 
Rodada 20h20; Uma Miúda com 
Potencial M16. 20h05; Santuário das 
Sombras M16. 15h55, 17h55, 20h10; Tom e 
Jerry M6. 15h25, 17h25 (V.P.); Raya e o 
Último Dragão M6. 15h35, 17h50 (V.P.)   
Cinema Ideal 
Rua do Loreto, 15/17. T. 210998295 
Nomadland - Sobreviver na América 14h, 
20h30; Caros Camaradas! M14. 18h15; Mais 
Uma Rodada 16h   
Cinemas Nos Alvaláxia  
Estádio José Alvalade. T. 16996 
Manual da Boa Esposa 14h10, 16h50, 
19h35; Mortal Kombat M16. 19h25; Mortal 
Kombat M16. 14h, 17h, 19h55; Nomadland - 
Sobreviver na América 13h45, 16h45, 
20h10; O Pai M12. 14h20, 17h, 
19h40; Godzilla vs. Kong M12. 13h10, 13h40, 
16h10, 16h40, 19h20, 20h; Mais Uma 
Rodada 13h35, 16h20, 19h05; Santuário das 
Sombras M16. 14h30, 17h20, 20h20; Terra 
de Ninguém 13h25, 16h30, 19h45; Tom e 
Jerry M6. 13h20, 15h50, 18h50 (V.
Port./2D); Raya e o Último Dragão M6. 
13h50, 16h35 (V.Port./2D)   
Cinemas Nos Amoreiras 
Av. Eng. Duarte Pacheco. T. 16996 
Manual da Boa Esposa 19h40; Nomadland - 
Sobreviver na América 13h40, 16h20, 
19h10; O Pai M12. 13h10, 14h30, 15h40, 
17h10, 18h10, 20h, 20h30; Godzilla vs. 
Kong M12. 14h20, 17h20, 20h10; Mais Uma 
Rodada 13h30, 16h20, 19h20; Tom e 
Jerry M6. 13h10, 15h30, 18h, 20h20 (V.
Port./2D); Raya e o Último Dragão M6. 
13h50, 16h40 (V.Port./2D)   
Cinemas Nos Colombo 
Av.  Lusíada. T. 16996 
Manual da Boa Esposa 18h40; Mortal 
Kombat M16. 13h30, 16h, 
19h40; Nomadland 14h30, 17h20, 20h10; O 
Pai M12. 13h50, 16h40, 20h05; Godzilla vs. 
Kong M12. 13h40, 14h20, 16h20, 17h, 19h, 
20h; Santuário das Sombras M16. 13h25, 
15h50, 18h10, 20h20; Tom e Jerry M6. 13h, 
15h20, 17h30, 19h50 (V.P.); Raya e o Último 
Dragão M6. 14h, 16h30 (V.P.); Godzilla vs. 
Kong M12. Sala IMAX - 13h10, 15h30, 18h   
Cinemas Nos Vasco da Gama 
Parque das Nações. T. 16996 
Mortal Kombat M16. 14h, 17h10, 
20h; Nomadland .14h20, 17h, 19h40; O 
Pai M12. 13h10, 15h40, 18h, 20h30; Godzilla 
vs. Kong M12. 14h40, 17h30, 20h15; Mais 
Uma Rodada 19h50; Tom e Jerry M6. 13h10, 
15h30, 17h50, 20h20 (V.Port./2D); Raya e o 
Último Dragão M6. 13h40, 16h20 (V.P.)   
Nimas 
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213574362 
Eva M12. 12h; Monsieur 
Klein 19h30; Nomadland 10h; Caros 
Camaradas! M14. 17h; Mais Uma 
Rodada 14h30;   
UCI Cinemas - El Corte Inglés 
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31. T. 213801400 
Manual da Boa Esposa 14h30, 17h, 19h30; O 
Amor é Uma Aventura M12. 13h45, 16h15, 
19h05; Mortal Kombat M16. 13h55, 16h50, 
19h40; Undine M12. 14h, 16h20, 
18h50; Nomadland 13h50, 14h50, 16h30, 
17h30, 19h10, 20h10; O Pai M12. 14h35, 
15h45, 16h55, 18h05, 19h20, 
20h25; Godzilla vs. Kong M12. 14h05, 
15h05, 16h40, 17h40, 19h15, 20h15; Mais 

Sintra  
Castello Lopes - Alegro Sintra 
Loja 2.21 - Alto do Forte. T. 219184352 
#Sem Saída M18. 20h25; Mortal 
Kombat M16. 15h30, 17h45, 
20h; Nomadland - Sobreviver na 
América 15h20, 17h30, 19h40; O Pai M12. 
15h15, 17h20, 19h30; Godzilla vs. Kong M12. 
15h20, 17h40, 20h10; Uma Miúda com 
Potencial M16. 15h35, 18h; Tom e Jerry M6. 
15h10, 17h15, 19h20 (V.Port./2D); Raya e o 
Último Dragão M6. 15h30, 17h45, 20h (V.
Port./2D)   

Loures  
Cineplace - Loures Shopping 
Quinta do Infantado, Loja A003.   
Vic o Viking: A Espada Mágica M6. 16h10 
(V.Port./2D); Manual da Boa 
Esposa 15h15; Mortal Kombat M16. 
20h10; Nomadland - Sobreviver na 
América 20h40; O Pai M12. 18h30, 
20h50; Godzilla vs. Kong M12. 15h30, 18h, 
20h30; Mais Uma 
Rodada 17h30; Santuário das 
Sombras M16. 15h10, 17h50, 20h20; Tom e 
Jerry M6. 15h20, 17h40, 20h (V.
Port./2D); Raya e o Último Dragão M6. 16h, 
18h20 (V.Port./2D)   

Odivelas  
Cinemas Nos Odivelas Strada 
C.C. Strada Shopping. T. 16996 
Manual da Boa Esposa 20h20; Mortal 
Kombat M16. 14h30, 17h30, 
20h; Nomadland 13h40, 16h15, 
19h; Godzilla vs. Kong M12. 14h, 17h, 
20h15; Tom e Jerry M6. 12h50, 15h, 17h15, 
19h30 (V.Port./2D); Raya e o Último 
Dragão M6. 13h20, 15h40, 18h (V.Port./2D)   

Oeiras  
Cinemas Nos Oeiras Parque 
C. C. Oeirashopping. T. 16996 
Mortal Kombat M16. 20h20;  
Nomadland  13h45, 17h, 19h50; O Pai M12. 
13h30, 15h45, 18h15, 20h30; Godzilla vs. 
Kong M12. 14h30, 17h30, 20h10; Mais Uma 
Rodada 14h, 16h30, 19h40; Tom e Jerry M6. 
13h10, 15h20, 17h40, 20h (V.Port./2D)   

Faro  
Cinemas Nos Fórum Algarve 
C. C. Fórum Algarve. T. 289887212 
Nomadland - Sobreviver na América 13h, 
15h25, 17h55, 20h20; O Pai M12. 12h50, 
15h40, 18h15, 20h30; Godzilla vs. 
Kong M12. 12h40, 15h10, 17h40, 
20h10; Mais Uma Rodada 19h; Tom e 
Jerry M6. 12h30, 14h55, 17h10, 19h50 (V.
Port./2D); Raya e o Último Dragão M6. 
13h30, 15h55 (V.Port./2D)   

Albufeira  
Cineplace - AlgarveShopping 

Vale Verde.   
Vic o Viking: A Espada Mágica M6. 
16h (V.Port./2D); Mortal Kombat M16. 
20h10; Nomadland 18h20, 20h40; O 
Pai M12. 16h10, 18h30, 
20h50; Godzilla vs. Kong M12. 
15h30, 16h30, 18h, 19h, 
20h30; Santuário das 
Sombras M16. 15h10, 17h50, 
20h20; Tom e Jerry M6. 15h20, 

17h40 (V.Port./2D), 20h (V.
Orig./2D); Raya e o Último 

Dragão M6. 15h15, 17h30 (V.
Port./2D)  

Uma Rodada 14h20, 17h20, 20h; Uma 
Miúda com Potencial M16. 14h40, 17h15, 
19h50; Santuário das Sombras M16. 15h25, 
17h45, 20h05; Tom e Jerry M6. 14h10, 
16h35, 19h (V.Port./2D)   

Almada  
Cinemas Nos Almada Fórum 
Vale de Mourelos. T. 16996 
Manual da Boa Esposa 12h55, 15h25, 17h55, 
20h20; #Sem Saída M18. 14h10, 16h20, 
18h35, 20h40; O Amor é Uma 
Aventura M12. 13h, 15h05; Mortal 
Kombat M16. 12h40, 15h, 17h30, 19h50, 
20h25; Nomadland 12h45, 15h10, 17h40, 
19h20, 20h10; O Pai M12. 13h, 15h20, 17h40, 
20h; Godzilla vs. Kong M12. 12h50, 14h30, 
15h30, 17h, 18h, 19h40, 20h20; Mais Uma 
Rodada 14h20, 16h50, 19h45; Santuário das 
Sombras M16. 13h40, 15h50, 18h10, 
20h30; Terra de Ninguém 14h40, 17h10, 
19h50; Tom e Jerry M6. 13h40, 16h, 18h20, 
19h20 (V.Port./2D); Raya e o Último 
Dragão M6. 12h40, 15h15, 17h20 (V.
Port./2D); Godzilla vs. Kong M12. Sala IMAX 
- 13h30, 16h, 18h30, 20h40   

Amadora  
Cinema City Alegro Alfragide 
C.C. Alegro Alfragide. T. 214221030 
Mortal Kombat M16. 15h35, 17h45, 
20h10; Nomadland  15h40, 17h55, 19h45, 
20h30; O Pai M12. 15h45, 17h50, 
20h15; Godzilla vs. Kong M12. 15h30, 17h40, 
18h10, 20h; Uma Miúda com Potencial M16. 
15h45, 18h, 20h20; Santuário das 
Sombras M16. 15h20, 17h20, 20h15; Terra 
de Ninguém 15h15, 17h30, 20h10; Tom e 
Jerry M6. 15h40, 16h, 17h50, 20h25 (V.
Port./2D); Raya e o Último Dragão M6. 
15h25, 17h35, 20h20 (V.Port./2D)   
UCI Ubbo 
Venteira.   
Mortal Kombat M16. 14h40, 17h20, 
20h; Nomadland  14h55, 17h35; O Pai M12. 
14h30, 16h50, 19h10; Godzilla vs. Kong M12. 
13h50, 16h25, 20h10; Mais Uma 
Rodada 17h05; Uma Miúda com 
Potencial M16. 17h15, 19h50; Santuário das 
Sombras M16. 14h45, 20h05; Terra de 
Ninguém 14h20, 19h45; Tom e Jerry M6. 
15h15, 17h40, 19h55 (V.Port./2D)   

Cascais  
Cinemas Nos CascaiShopping 
Alcabideche. T. 16996 
Manual da Boa Esposa 19h; Mortal 
Kombat M16. 14h30, 17h10, 
19h40; Nomadland 14h20, 17h40, 20h10; O 
Pai M12. 12h50, 15h30, 18h, 20h30; Godzilla 
vs. Kong M12. 13h30, 17h, 20h; Santuário 
das Sombras M16. 13h10, 15h40, 18h10, 
20h35; Tom e Jerry M6. 13h50, 16h40, 
19h50 (V.P.); Raya e o Último Dragão M6. 
13h, 15h40 (V.P.); Godzilla vs. Kong M12. 
Sala IMAX - 14h, 17h30, 20h20   
O Cinema da Villa - Cascais 
Avenida Dom Pedro I. T. 215887311 
Manual da Boa Esposa 15h10, 
17h20; Nomadland 15h50, 17h55, 
20h; O Pai M12. 14h50, 16h45, 
18h40, 20h35; Caros 
Camaradas! M14. 20h; Mais Uma 
Rodada 15h30, 17h45; Uma 
Miúda com Potencial M16. 15h, 
19h30; Tom e Jerry M6. 17h15 (V.
P.)   

Carcavelos  
Atlântida-Cine 
R. Dr. Manuel Arriaga, CC. 
Carcavelos. T. 214565653 
Nomadland 15h, 21h15;  
O Pai M12. 15h, 21h15   

Terra de 
Ninguém

Estreias

Caros Camaradas
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Jogos

Cruzadas 11.336

Jogue também online. 
Palavras-cruzadas, 
bridge e sudoku em 
publico.pt/jogos

Bridge Sudoku

Oeste Norte Este Sul 
   1  
2ST1 3 2 passo 3  
passo 4  passo 4   
passo 4ST passo 5 3 
passo 6  Todos passam 
 
Leilão: Equipas ou partida livre. 1 – 
Bicolor menor; 2 - Promete fit a copas e 
pelo menos um convite a partida; 3 – 
Zero ou três chaves 
 
Carteio: Saída: Q . Qual a melhor linha 
de jogo? 
 
Solução: Existem 11 ganhantes à 
cabeça. Uma dupla passagem a ouros 
seria normal, não fosse a intervenção 
em 2ST, que mostra comprimentos a 
paus e a ouros. Portanto, é bem 
provável que as figuras de ouros 
estejam em Oeste. 

Todavia, sabe que Oeste não irá ficar 
nada confortável quando tiver de 
baldar sob as vazas nos naipes ricos. E a 
ideia do carteio ideal passa por aí, 

Dador: Sul 
Vul: NS 
 

João Fanha/Luís A.Teixeira  
bridgepublico@gmail.com

© Alastair Chisholm 2008  
www.indigopuzzles.com

tentar ler com perspicácia as baldas da 
defesa para perceber de que forma 
poderá vir a cumprir. 

Depois de fazer a primeira vaza com 
o Ás de paus, há que destrunfar em 
quatro voltas, baldando um ouro do 
morto. Oeste balda dois ouros e um 
pau. Quando jogarmos o quinto trunfo, 
oeste irá baldar outro pau, para ficar 
com duas copas, três ouros e dois paus. 
De seguida, Ás e Dama de copas para 
confirmar a distribuição exacta de 
Oeste. E uma copa para o Rei. O que 
balda Oeste?  

 — Se baldar um ouro, ficamos a 
saber que ficou com apenas dois ouros 
e resta então jogar o Ás e outro ouro, 
Oeste faz e tem de devolver a mão em 
paus e assim faremos uma segunda 
vaza a ouros e o contrato; 

 — Se baldar um pau, temos de tirar 
primeiro o Rei de paus para jogar de 
seguida um ouro para o 10. Oeste faz 
uma das suas figuras, mas uma vez que 
só lhe restam ouros na mão, terá de 
jogar debaixo da sua segunda figura e 
acabamos por fazer o Valete e o Ás de 
ouros!  
 
Considere o seguinte leilão: 
Oeste Norte Este Sul 
 1   1ST ? 
 
O que marcaria, com a mão seguinte? 

AQ63 Q653  J4 873 
 
Resposta: Passe. Será que 9 pontos são 
suficientes para justificar um dobre? 
Nem sempre. O parceiro pode ter uma 
daqueles aberturas com apenas 11 
pontos e uma distribuição irregular, e 
nesse caso não é claro que iremos 
cabidar 1ST. Faltam cartas intermédias 
ou um naipe comprido para que 
possamos dobrar com convicção.

Problema10.446  (Fácil)

Problema 10.447  (Médio)

Solução 10.444

Solução 10.445

HORIZONTAIS: 1. Doença não contagiosa, crónica, que surge devido a alterações no sistema 
imunitário, o qual desenvolve anticorpos contra o próprio organismo. Jornada. 2. Decímetro (abrev.). 
Os restos do foguetão chinês caíram no oceano Índico, perto deste país insular. 3. «Não assines sem 
(...), nem bebas sem comer». Nome da 21.ª letra do alfabeto grego. (...) Rato, ex-deputada comunista, 
dirige o Museu do Aljube. Resistência e Liberdade. 4. Que tem a cor da rosa. Ente. 5. Banco 
contratado por Alfredo Casimiro para a venda de 50,1% da Groundforce. Letra grega correspondente 
a n. 6. O cão de água português que acompanhou a família Obama na Casa Branca. Vate. 7. Marido 
da tia. Sociedade Portuguesa de Autores. União Europeia. 8. Avenida (abrev.). Continente perdido. 
Graduação utilizada em artes marciais japonesas. 9. Gracejar. 10. Capital do Gana. Expulse. 11. 
Maceraram. Poeta e cantor ambulante entre os Gregos antigos. 
VERTICAIS: 1. Colesterol considerado mau. Estranharam. 2. Osso do braço, desde o ombro ao 
cotovelo. Numeração romana (4). Cobalto (s. q.). 3. Que tem a ponta gasta ou o fio (gume) gasto. 
Prefixo que exprime a ideia de anterioridade (no tempo ou no espaço). 4. A unidade. Transpiro. 
Gemer (pop.). 5. Apagar. Opinião de Vítor Belanciano (9/5/2021). 6. Azáfama. Como assim? (interj.). 7. 
Espera deferimento (abrev.). Jogo disputado a pares, com bola e raquetas próprias, num campo 
fechado mais pequeno do que o de ténis. 8. Transportes Internacionais Rodoviários. Elemento de 
formação de palavras que exprime a ideia de ovo. Monda cuidadosamente (a erva ou o capim). 9. 
Dinastia fundada por D. João I. (...) Muñoz, disse ao PÚBLICO: “Chegou a altura de deixar cair o pano”. 
10. Visível. Ajuda (inglês). 11. Guarneceria de asas. Que é feito de cobre, de bronze ou de arame. 

Solução do problema anterior 
 
HORIZONTAIS: 1. Europa. Agir. 2. Avena. Ova. 3. Faria. Naval. 4. Oro. Lacre. 5. Piara. 6. Setúbal. Nua.  
7. Atar. Volt. 8. Colunata. Au. 9. Ilhoa. OIT. 10. Ama. Lagarta. 11. Loro. Variar. 
VERTICAIS: 1. Elfo. Social. 2. Arte. Olmo. 3. Raro. Talhar. 4. Ovi. Mútuo. 5. Peal. Banal. 6. An. Apara. Av. 
7. Ancil. Toga. 8. Ara. Vaiar. 9. Governo. Tri. 10. IVA. Aula. Ta. 11. Ralé. Atufar.

NORTE 
 KQ6 
 K752 
 J973 
 AK 

OESTE 
 5 
 J6 
 KQ852 
 QJ1085 

 

ESTE 
 8732 
 10943 
4 
 9763

SUL 
 AJ1094 
 AQ8 
 A106 
42 

Lazer

ARTE URBANA 
No Walls Oeiras 
OEIRAS Vários locais.  
De 10/5 a 25/5.  
Vem com um manifesto que não 

deixa margem para dúvidas: 

“Abandonamos as paredes, mas 

não renunciamos à criação 

artística pelas ruas. Assumimos a 

dimensão política e social da arte, 

activa e de activismo. 

Ambicionamos um pensamento 

livre, uma re exão sobre os 

valores da(s) liberdade(s). Sem 

preconceitos, sem limitações, sem 

muros ou paredes”. As 

palavras-cartaz de nem o projecto 

de arte urbana que pretende 

estimular a criação artística no 

espaço público do município, 

criando um circuito de trabalhos e 

desa ando a novas narrativas e 

suportes. Com curadoria de Lara 

Seixo Rodrigues e o selo da 

Mistaker Maker, a iniciativa conta 

com os traços de MaisMenos, 

Aheneah, André da Loba, 

Fiumani, João Varela, Mário 

Belém, Raquel Belli e TheCaver, a 

que se juntará um outro nome, 

apurado na Open Call lançada a 

residentes (nacionais ou 

estrangeiros) da Área 

Metropolitana de Lisboa. 

HUMOR 
A Minha Vida Dava um Filme 
LISBOA Teatro Villaret.  
Dias 10/5 e 11/5 às 21h. M/16. 12€ 
O podcast conduzido por Joana 

Miranda e Inês Gonçalves dá o 

salto para os palcos e apresenta-se 

ao vivo, em formato de stand-up. A 

conversa centra-se no cinema e na 

cultura mas também paira sobre 

outras coisas da vida “que não 

lembram a ninguém”, avisam. 

Hugo van der Ding (hoje) e Inês 

Lopes Gonçalves (amanhã) são os 

convidados dos espectáculos em 

Lisboa. Dias 17 e 18 de Maio é a vez 

do Porto, que recebe a dupla 

acompanhada por Francisco 

Geraldes e Capicua. 

CONFERÊNCIAS 
O Gosto dos Outros - 5 Viagens 
Gastronómicas 
LISBOA Centro Cultural de 
Belém - Sala Ribeiro da Fonte.  
De 3/5 a 31/5. Segunda, às 
18h30. 6€ (sessão), 25€ (passe) 
As sementes e as plantas viajantes 

dão o mote à conferência servida 

por Dulce Freire, coordenadora 

do projecto ReSeed.

Guia
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Guia

6.30 Bom Dia Portugal 10.00 Praça da 
Alegria 12.59 Jornal da Tarde 14.23 Os 
Nossos Dias 15.05 A Nossa Tarde 17.30 
Portugal em Directo 19.06 O Preço 
Certo  
 
 
19.59 Telejornal  
 
 
21.01 Primeira Pessoa 
 
 
 
 
 
 
 
21.45 Joker  
 
 
22.52 3 Caminos 
 
 
23.41 Rua das Pretas no Coliseu  
 
 
0.32 O Último Navio 1.56 Grandiosa 
Enciclopédia do Ludopédio 2.50 Os 
Mistérios de Maria 

6.30 Edição da Manhã 8.20 Alô 
Portugal 10.10 Casa Feliz 13.00 
Primeiro Jornal 14.30 Linha Aberta 
com Hernâni Carvalho 16.00 Júlia 
18.20 Viver a Vida  
 
 
19.10 Êta Mundo Bom  
 
 
19.57 Jornal da Noite  
 
 
21.40 Amor, Amor 
 
 
22.45 A Serra 
 
 
23.45 Tempo de Amar  
 
 
 
 
 
 
 
 
0.45 Passadeira Vermelha 2.30 Linha 
Aberta com Hernâni Carvalho

7.00 Espaço Zig Zag 10.23 O Regresso 
de Lucas 11.12 À Direita, na Foto 12.07 
Escola Nocturna - Os Sonhos Nunca 
Dormem 12.53 E2 - Escola Superior de 
Comunicação Social 13.21 Gente da 
Minha Rua 13.53 Folha de Sala 14.00 
Sociedade Civil 15.03 A Fé dos 
Homens 15.39 Prazer de Criar 16.10 
Momentos Selvagens 17.03 Espaço 
Zig Zag 20.34 Tesouros da Europa  
 
 
21.26 Hora da Sorte - Lotaria Nacional 
 
 
21.30 Jornal 2 
 
 
22.01 Folha de Sala 
 
 
22.05 Os Doze Jurados 
 
 
22.51 Visita Guiada 
 
 
23.42 A Agência Clandestina 0.36 O 
Traidor 3.05 Esec-Tv 3.31 Sociedade 
Civil 4.35 Euronews 

6.05 Curious George 6.30 Diário da 
Manhã 7.00 Esta Manhã 10.15 Dois às 
10 13.00 Jornal da Uma 14.50 A Única 
Mulher 16.00 Goucha 18.00 Ver p’ra 
Crer  
 
 
19.00 Cristina ComVida 
 
 
19.57 Jornal das 8  
 
 
21.45 Festa É Festa 
 
 
 
 
 
 
  
 
22.30 Bem Me Quer  
 
 
23.15 Amar Demais  
 
 
0.00 Mulheres  1.15 Chicago Fire 2.45 
Doce Tentação 3.15 Fascínios

RTP1 RTP2

TVI

TVCINE TOP 

17.30 A Vida de Um Campeão 19.15 Tudo 
pela Justiça 21.30 A Nota Perfeita 23.20 
The Only Living Boy In New York 0.50 O 
Príncipe 2.25 Prazeres Mortais 
 
 
FOX MOVIES 

18.21 A Justiça de Jesse James 19.52 Os 
Homens das Terras Bravas 21.15 A 
Conquista do Oeste 23.54 A Caminho 
do Oregon 1.55 Álamo 
 
 
HOLLYWOOD 

18.25 Intruso Suspeito 19.50 Máximo 
Risco 21.30 Encurralada 23.15 Golpe ao 
Amanhecer 0.55 A Mansão 2.45 Os 
Fugitivos de Alcatraz 
 
 
AXN 

18.40 Chicago Fire 21.10 S.W.A.T.: Força 
de Intervenção 22.52 Bulletproof  23.37 
Impune 1.18 Bulletproof 2.06 S.W.A.T.: 
Força de Intervenção 
 
 
FOX 

17.18 Investigação Criminal: Los Angeles  
18.53 Chicago P.D. 20.32 Hawai Força 
Especial 22.15 Clarice 23.05 Um 
Homem à Parte 1.09 Assassino 
Americano 
 
 
DISNEY CHANNEL 

17.15 Lab Rats 18.25 Gravity Falls 19.15 
Os Green na Cidade Grande 20.00 Casa 
da Coruja 20.25 Lab Rats 
 
 
DISCOVERY 

17.15 No Meio do Nada 19.05 Mistérios 
por Explorar 21.00 Caçadores de 
Dinossauros 22.55 Regresso às Origens 
0.40 Caçadores de Dinossauros 2.15 A 
História do Universo 
 
 
HISTÓRIA 

17.35 Grandes Descobertas 19.03 
Al-Andaluz, o Legado 20.40 Os 
Segredos Sexuais de Hitler 22.15 
História do Nazismo 0.04 À Caça de 
Hitler 1.27 A Maldição de Oak Island 
 
 
ODISSEIA 

17.24 Escola de Orangotangos 18.13 
Resgate na Praia 18.36 Espanha Desde o 
Ar: A Sua História 19.03 Porta-Aviões: 
Bastião do Mar 20.01 Superestruturas 
20.55 Engenharia Letal 22.30 
Superestruturas 23.24 Engenharia Letal 
1.00 Superestruturas

Televisão

SIC

Luz da Minha Vida 
TVCine Top, 15h35  
Um vírus exterminou 

praticamente todas as mulheres 

da Terra. As poucas sobreviventes 

enfrentaram a captura, violação e 

morte. Nove anos passados, um 

pai deambula pela oresta com a 

lha de 11 anos. De modo a não 

chamar a atenção, a menina 

apresenta-se como se fosse um 

rapaz... Até que encontram um 

desconhecido. Este drama de 

cção cientí ca é a estreia na 

realização do actor Casey A eck, 

que também escreve o argumento 

e entra no elenco, ao lado de Tom 

Bower, Elisabeth Moss e Anna 

Pniowsky.  

 

Eu, Robot 
Hollywood, 16h35 
Ano de 2035. Os humanos estão 

cada vez mais dependentes das 

máquinas, usando robôs para 

várias funções. O polícia John 

Spooner (Will Smith) investiga, 

com a ajuda da especialista em 

psicologia andróide dr.ª Susan 

Calvin, a morte do dr. Alfred 

Lanning, que trabalhava na U.S. 

Robotics. O principal suspeito 

parece ser um robô chamado 

Sonny. Se isso se con rmar, 

signi ca que as máquinas 

descobriram uma forma de violar 

as leis que os impedem de fazer 

mal aos seres humanos. Alex 

Proyas realiza este thriller 

futurista, nomeado para um Óscar 

pelos efeitos visuais. 

 

Rainha do Deserto 
AXN White, 22h12  
Estreado no Festival de Cinema de 

Berlim, e com assinatura do 

realizador alemão Werner Herzog, 

adapta a biogra a homónima, 

escrita por Georgina Howell, sobre 

Gertrude Bell, arqueóloga, 

escritora, cartógrafa e política 

britânica do início do século XX. O 

elenco inclui Nicole Kidman, 

James Franco, Damian Lewis e 

Robert Pattinson. 

 

O Traidor 
RTP2, 00h36 
Em 1980, quando a polícia aperta 

o cerco à má a siciliana, Tommaso 

Buscetta, um dos criminosos mais 

proeminentes de Itália, foge para 

o Brasil. Quando é nalmente 

preso pela polícia brasileira e 

extraditado para o seu país, faz 

algo de que ninguém estaria à 

espera: trair a cosa nostra. O 

Traidor é um drama baseado em 

factos reais, com argumento e 

direcção de Marco Bellocchio. 

Pierfrancesco Favino, Luigi Lo 

Cascio, Fausto Russo Alesi, Maria 

Fernanda Cândido e Fabrizio 

Ferracane assumem as 

personagens.  

Fidelidade sem Limite 
Cinemundo, 2h35 
Num circuito de corridas ilegais, 

Gigi (Matthias Schoenaerts), um 

homem com ligações ao 

submundo do crime, conhece 

Bibi (Adèle Exarchopoulos), uma 

jovem condutora. A atracção 

entre ambos é instantânea e 

visceral. Com vidas tão distintas, 

eles sabem que aquela relação 

tem tudo para correr mal. Mesmo 

assim, dão início a um 

relacionamento pelo qual lutarão 

com todas as suas forças, mesmo 

conscientes dos riscos que essa 

decisão poderá implicar. 

Seleccionado para competir no 

Festival de Cinema de Veneza, 

este thriller romântico é realizado 

por Michaël R. Roskam, segundo 

um argumento seu, de Thomas 

Bidegain e de Noé Debré.  

INFORMAÇÃO 
Primeira Pessoa 
RTP1, 21h01 
Fátima Campos Ferreira 

entrevista o cantor e compositor 

Fausto Bordalo Dias, tendo como 

cenário a Torre de Belém e como 

âncora da conversa Lusitana 

Diáspora, uma trilogia de álbuns 

com narrativas musicais da 

expansão portuguesa. Foi 

inaugurada por Fausto em 1982 

com Por Este Rio Acima, 

desenvolvida em 1994 com 

Crónicas da Terra Ardente e 

concluída em 2011 com Em Busca 

das Montanhas Azuis.  

DOCUMENTÁRIO 

Uma Vida Alemã  
TVCine Edition, 13h35 
Os realizadores Christian Krönes, 

Florian Weigensamer, Roland 

Schrotthofer e Olaf S. Müller 

lmaram um longo depoimento 

de 30 horas de Brunhilde Pomsel 

(1911-2017), a secretária e 

estenógrafa que, durante anos, 

trabalhou directamente para 

Joseph Goebbels, o ministro da 

Propaganda de Hitler. Nessa 

entrevista, a idosa de 104 anos 

revela-se, frente às câmaras, em 

toda a sua amargura, 

determinação e lucidez. 

INFANTIL 

Vera e o Reino do Arco-Íris 
Panda, 15h30 
Estreia da terceira temporada da 

série de animação pré-escolar que 

acompanha Vera e o inseparável 

gato Bartolomeu. A menina é a 

guardiã da árvore dos desejos de 

um reino colorido, cujos poderes 

activa quando é preciso ajudar a 

resolver o problema de algum dos 

habitantes.

CINEMA Os mais vistos da TV
Sábado, 08

FONTE: CAEM

SIC
TVI
SIC
SIC
TVI

12,3
11,8
11,2
9,4
9,2

Aud.% Share

23,8
23,0
23,1
26,7
18,2

RTP1

RTP2

SIC
TVI

Cabo

Patrões Fora
Bem Me Quer
Jornal Da Noite
Primeiro Jornal
Bem Me Quer: A Família

10,9%

1,1

18,1

14,7

38,5

 Pessoa 

Amar

É Festa 
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Terça-feira, 11

Min. Máx.
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EM BANCA
COLECÇÃO MENSAL

COM O PÚBLICO

+10,90€

COLECÇÃO
EM CAPA
DURA

Maria Luísa é uma rapariga bonita, inteligente,
boa aluna, com uma personalidade forte e... gorda.
Mas não se verga e vai em frente, gorda, com uma
tremenda fome de viver. Um dos melhores livros
que se escreveu em Portugal nos últimos anos.

VOL. 1 – A Gorda, de Isabela Figueiredo

Colecção de 12 livros em capa dura. PVP unitário: 10,90€. Preço total

da colecção: 130,80€. Periodicidade mensal no primeiro sábado de cada mês,

entre 1 de Maio de 2021 e 2 de Abril de 2022. Stock limitado.
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Português começou a praticar com roller skis nas ruas de Évora Desporto

Uma vaga olímpica no esqui 
aberta a partir do Alentejo
Com apenas um ano de treinos e com ajuda de alguns vídeos do Youtube, o eborense 
José Cabeça apurou-se para o Mundial e aponta agora aos Jogos Olímpicos de Inverno

José Cabeça, de 25 anos, natural de 

Évora, esquiou pela primeira vez a 4 

de Janeiro de 2020. Um ano depois, 

conseguiu o que ninguém pensou ser 

possível: abriu uma vaga olímpica 

para Portugal nos Jogos Olímpicos de 

Inverno de 2022, em esqui de fundo. 

Ficou em 48.º lugar, com 250 pontos, 

abaixo dos 300 que permitem a entra-

da nas Olimpíadas. Ainda tem de 

completar mais quatro provas para 

garantir a presença em Pequim, daqui 

a um ano, mas está seguro de que no 

final do próximo Inverno será “um 

atleta completo”. 

Este resultado obtido no Campeo-

nato Mundial de Esqui Nórdico, na 

Alemanha, no passado mês de Feve-

reiro, é a quase concretização de um 

sonho de criança. “O meu sonho, des-

de que tenho seis anos, é ir aos Jogos 

Olímpicos. Vou trabalhar para tal 

como se fosse a última coisa que fizes-

se na vida”, assegura o atleta, em 

conversa com o PÚBLICO, depois de 

Beatriz Caetano
uma homenagem nos Paços do Con-

celho, em Évora, como reconheci-

mento pela vaga olímpica alcançada 

para Portugal. 

O percurso desportivo do jovem 

alentejano começou aos cinco anos, 

no karaté. Já na altura via a modalida-

de como uma competição e o desejo 

de se destacar e de ser o melhor 

naquilo que fazia estava-lhe no san-

gue. À arte marcial seguiu-se a nata-

ção, acabando por assentar no triatlo, 

especialidade na qual se tem destaca-

do a nível ibérico e mundial. No pró-

ximo mês de Setembro, José Cabeça 

vai competir numa das provas mais 

exigentes do triatlo, a Ironman 70.3, 

nos Estados Unidos da América. 

Como se passa de um desporto que 

se pratica há anos para uma modali-

dade totalmente nova? José Cabeça 

revela que tudo começou em 2018, 

durante os Jogos Olímpicos de Inver-

no desse ano. “Vi que a nossa comiti-

va era muito pequena. Tínhamos dois 

atletas e nenhum deles falava portu-

guês. Isso fez-me um bocadinho de 

Cabeça não desistiu até encontrar um 

médico que lhe desse alguma espe-

rança. Assim aconteceu e, passados 

oito meses de fisioterapia, o agora 

esquiador qualificou-se para a selec-

ção nacional de triatlo. 

O empenho e a dedicação levaram-

-no a um centro de treinos em França, 

no início de 2020, onde colocou os 

pés pela primeira vez em pranchas de 

esqui. Dois meses e meio mais tarde, 

teve de regressar a Portugal devido à 

chegada da pandemia. Com receio de 

ficar sem as condições necessárias 

para se treinar, José Cabeça viajou 

para o Dubai a conselho de um amigo 

que já lá vivia, o campeão triatleta 

Filipe Azevedo. Apesar de, à seme-

lhança de Portugal, não ser um país 

propício à prática de desportos de 

Inverno, tem instalações interiores, 

como uma pista de esqui alpino, que 

o permitem. 

Foi assim que, durante três meses, 

o eborense conseguiu avançar no seu 

curto percurso como esquiador. Em 

Junho, voltou para Portugal, uma vez 

mais, mas foi sol de pouca dura. Uma 

proposta de trabalho “irrecusável” 

determinaria a sua mudança perma-

nente para o Dubai, na qualidade de 

personal trainer de uma pessoa que 

se revelou ser o seu grande apoio para 

conseguir dar azo à prática de esqui 

a nível profissional. 

“Sem ele, nada do que fiz até agora 

era possível. Por muito que a minha 

família me ajudasse, por muito que 

eu trabalhasse, não existia dinheiro 

nem possibilidades. Está a apostar em 

mim por eu ser muito bom atleta.” 

Poder-se-ia dizer que a sua carreira 

tem sido iluminada por raios de sorte. 

Para José Cabeça, as oportunidades 

que têm surgido devem-se ao seu 

esforço e dedicação. “Eu digo que a 

sorte se constrói, e eu trabalhei muito 

para a ter.” 

Ainda assim, competiu no Campeo-

nato Mundial no qual abriu a vaga 

olímpica com um par de botas com-

prado na véspera, porque as suas não 

chegaram a tempo. Não eram as indi-

cadas e não teve tempo de as moldar 

aos seus pés. “Estou habituado a estas 

coisas. Do nada fazer alguma coisa.” 

Com pouco mais de um ano de trei-

nos em esqui, sem qualquer apoio 

por parte de um profissional da área, 

o jovem atleta destaca-se já e preten-

de estar perto das quotas alcançadas 

por rivais de topo mundial dentro de 

escassos anos. 

O próximo passo, no que ao esqui 

diz respeito, é tentar encontrar um 

treinador e passar uma temporada na 

Noruega, para tentar melhorar “tudo 

o que é possível, fazer provas e obter 

pontos”. A estadia no Dubai é um 

projecto a médio prazo, uma vez que 

é lá que tem as melhores oportunida-

des neste momento para dar conti-

nuidade à carreira de desportista.  

Os Jogos Olímpicos de 2022 são 

apenas o primeiro passo. José Cabeça 

garante que vai estar presente nas 

competições de 2026 e será ainda 

melhor do que agora.

DANIEL ROCHA

O treino improvisado 
de José Cabeça 
quando está em 
Portugal

impressão”, revela o jovem eborense. 

Aliado ao sonho olímpico que tem 

desde criança, o triatleta achou que 

poderia iniciar-se em esqui e foi pes-

quisando sozinho até encontrar a 

ajuda do seleccionador nacional de 

snowboard, Nuno Marques.  

Conhecido por “Mancha”, Nuno 

Marques deu a conhecer a José Cabe-

ça os roller skis. São duas pranchas 

mais pequenas do que as do esqui, 

com rodas, e a única forma de treinar 

um desporto de neve numa cidade 

onde as temperaturas chegam aos 

40ºC no Verão. Começou por praticar 

esporadicamente em 2019, com os 

roller skis, na zona industrial de Évora 

e numa estrada regional, apelidada 

Valeira. Inicialmente, ia acompanha-

do dos pais, mas, quando se sentiu 

mais seguro, aventurou-se sozinho. E 

recorda que, quando se treinava na 

estrada, os carros buzinavam-lhe e 

abrandavam para observar. “Nunca 

tinham visto”, refere, entre risos. 

Obstinação e foco são duas palavras 

que descrevem bem o carácter do 

Vi que a nossa comitiva 
[nos Jogos de Inverno] era 
muito pequena. Tínhamos 
dois atletas e nenhum 
falava português. Isso 
fez-me impressão 

José Cabeça, Esquiador

atleta de 25 anos. “Quando meto uma 

coisa na cabeça, não desisto. Caí mui-

tas vezes, mas sempre me levantei.” 

Aos 17 anos, sofreu um grave aciden-

te durante a prova de ciclismo numa 

competição de triatlo. A queda partiu-

-lhe uma clavícula e duas vértebras, 

o que o deixou sem andar durante um 

mês. Vários médicos disseram-lhe 

que nunca mais voltaria a fazer des-

porto enquanto profissional. José 
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O clube de leitura dos jornais
PÚBLICO e Folha de São Paulo.
Todas as segundas terças-feiras
de cada mês

TERÇA-FEIRA, 11 DE MAIO,
22H (18H NO BRASIL)

Isabel Coutinho 
e Úrsula Passos 
dirigem um 
encontro entre 
Jeferson Tenório 
e os seus leitores.
Em destaque, 
a obra 
O Avesso da Pele.
Participe por Zoom 
na reunião com 
a ID 912 9667 0245. 
A senha de acesso 
é 547272. 

Desporto

FOTÓGRAFO

Aos 26 anos, João Rodrigues 
conquistou a Volta ao 
Algarve. Bateu as principais 
equipas do mundo e junta a 
prova à Volta a Portugal

Diogo Cardoso Oliveira

Doze segundos eram difíceis de 

reverter na estrada, mas o português 

João Rodrigues fez ontem o impro-

vável. O ciclista da W52-FC Porto é o 

novo campeão da Volta ao Algarve, 

depois de ter recuperado os 12 segun-

dos que o separavam de Ethan 

Hayter (INEOS), que tinha partido 

para esta última etapa, a da subida 

ao Alto do Malhão, com a camisola 

amarela no corpo. 

Aos 26 anos, João Rodrigues junta 

a “Algarvia” a um currículo que já 

conta com uma Volta a Portugal, em 

2019, e é o primeiro português a ven-

cer esta prova desde 2006, ano de 

celebração de João Cabreira. A cor-

rer “em casa”, o ciclista algarvio, de 

Tavira, sucede a Remco Evenepoel 

como campeão desta prova, entran-

do numa galeria de nível mundial: 

Tadej Pogacar, Michal Kwiatkowski, 

Primoz Roglic, Geraint Thomas, 

Tony Martin, Richie Porte e Alberto 

Contador foram os vencedores desta 

corrida na última década. 

No nal do dia, o vencedor mos-

trou-se agradecido à equipa. “Estou 

muito contente, depois de todo o 

esforço da minha equipa. Para mais, 

é a Volta ao Algarve e, sendo eu algar-

vio, é especial. Sempre tive a ambi-

ção de vencer aqui”, apontou. Desa-

ado a escolher entre o título na 

“Algarvia” e o título na Volta a Portu-

gal, Rodrigues cou dividido: “Todas 

as camisolas amarelas têm um cari-

nho especial, foram conquistadas 

com muito trabalho e têm um senti-

Na “Algarvia”,  
manda o algarvio

mento especial. A Volta a Portugal 

foi algo magní co nos Aliados e esta, 

aqui no Malhão, foi incrível. Não con-

sigo escolher.” 

FC Porto domina o Malhão 
A etapa de ontem começou com uma 

opção curiosa da W52-FC Porto, que 

abdicou de colocar um ciclista na 

fuga do dia. Em tese, seria útil ter um 

corredor na frente, quer para “pedir” 

esforço de outras equipas no pelo-

tão, quer para ter, mais tarde, um 

ciclista já desgastado que pudesse 

“queimar” no trabalho de aproxima-

ção ao Alto do Malhão. A opção da 

equipa foi outra, preferindo deixar 

todo o grupo no pelotão. No nal de 

contas, resultou na perfeição. 

A entrada no Malhão, subida de 

2,6 quilómetros com inclinação 

média de 9,2%, foi atacada inicial-

mente por Kasper Asgreen, terceiro 

classi cado, com a W52-FC Porto, 

com muitos corredores no grupo 

principal, a endurecer posterior-

mente o ritmo. Era isso que queria 

João Rodrigues, que atacou com os 

colegas Amaro Antunes e Jóni Bran-

dão (fez top 10 nal), seguidos por 

Élie Gesbert (Arkéa). Mais atrás, 

Ethan Hayter tinha pouca ajuda da 

INEOS e, com o braço coberto de 

curativos (caiu anteontem), foi a 

sofrer quase sozinho até ao nal. 

Gesbert venceu a etapa, mas João 

Rodrigues chegou logo a seguir. Para 

o português, era o momento de con-

tar 12 segundos e esperar que Hayter 

não chegasse dentro desse período. 

Não chegou. 

Rodrigues é, assim, o novo cam-

peão da “Algarvia” e, depois desta 

demonstração de força perante as 

principais equipas do mundo, o 

ciclista português poderá ter garan-

tido ontem um futuro contrato no 

World Tour. 

A festa de João Rodrigues e da W52-FC Porto no alto do Malhão
Lewis Hamilton venceu ontem o 

Grande Prémio de Espanha em Fór-

mula 1, quarta prova de 2021 e 501.º 

GP da Mercedes, ampliando para 98 

o total de corridas ganhas e igualan-

do o recorde de cinco vitórias con-

secutivas de Ayrton Senna (Mónaco), 

num mesmo circuito, e ainda o 

máximo de seis triunfos de Michael 

Schumacher em Espanha. 

Max Verstappen (Red Bull) até 

superou Lewis Hamilton no arran-

que no circuito da Catalunha, mas o 

inglês recuperaria o comando na 

guerra dos pneus, com o holandês a 

gastar 4,2 segundos nas boxes e 

Hamilton a prolongar a vida dos 

médios, numa estratégia arriscada 

e prejudicada por Nikita Mazepin, 

ao não observar as bandeiras 

azuis. 

Com isso, o Red Bull recuperou o 

tempo perdido na ida às boxes e, 

quando a Mercedes chamou Hamil-

ton, já Verstappen estava em posição 

de recuperar a liderança com uma 

vantagem ligeiramente superior à 

inicial, embora com mais quatro 

voltas nos pneus em relação ao pilo-

to britânico. 

Com Bottas rme no terceiro e 

Leclerc à vontade no quarto lugar, o 

duelo pelo comando dominava a 

corrida: Hamilton ia pressionando 

o Red Bull, à espera de um erro, com 

Verstappen a resistir à perseguição. 

Contrariando todas as previsões de 

duas paragens, a 20 voltas do nal, 

Hamilton parou mais uma vez para 

“calçar” uns pneus usados (com seis 

voltas) e ganhou a batalha táctica, 

assumindo de nitivamente o pri-

meiro lugar a seis voltas do m. Resi-

gnado, o holandês aproveitou a 

vantagem para o terceiro lugar para 

colocar os macios novos e ir em bus-

ca da volta mais rápida. 

Lewis Hamilton conseguiu, assim, 

a terceira vitória do ano, primeira 

saindo da pole position, e ampliou a 

vantagem no Mundial de pilotos, 

somando 94 pontos, contra 80 de 

Max Verstappen, que juntou mesmo 

o segundo posto em Barcelona à vol-

ta mais rápida. Valtteri Bottas con-

seguiu o terceiro pódio e é também 

o terceiro no Mundial, com 47 pon-

tos, mais seis do que Lando Norris.

Lewis Hamilton 
mantém a 
tradição e vence  
GP de Espanha

Augusto Bernardino

Inglês bateu Verstappen na 
guerra dos pneus e igualou 
recordes de Senna e 
Schumacher, consolidando 
liderança no Mundial de F1
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Desporto

FC Porto luta para atrasar passagem  
de testemunho e blindar Champions 

Campeões estão obrigados 
a vencer, no reencontro 
com Jorge Costa, para adiar 
festa do Sporting e segurar 
o segundo lugar na Liga

Augusto Bernardino

Depois do clássico, o FC Porto per-

deu as ilusões quanto a uma remota 

mas ainda hipotética revalidação do 

título de futebol. Na recepção ao 

Farense, esta noite (20h15, SPTV1), 

dos portistas espera-se um sinal de 

que não será o ainda campeão a resi-

gnar-se e a promover a festa anteci-

pada do “sucessor”, obrigando o 

Sporting a aplicar-se e a vencer na 

recepção ao Boavista (amanhã) caso 

pretenda festejar antes da desloca-

ção à Luz, a duas rondas do desfecho 

do campeonato, para o último clás-

sico da época. 

Nessa perspectiva, mais uma vez 

com Sérgio Conceição remetido a 

um silêncio sepulcral, mas com luz 

verde para se sentar no banco — 

mantém-se a suspensão do castigo 

de 21 dias ao técnico, aguardando-se 

a “sentença” do Tribunal Arbitral do 

Desporto (TAD) —, o principal ausen-

te será o lesionado Corona. O inter-

nacional mexicano falhou o jogo da 

Luz e continua afastado da prepara-

ção da equipa, que, por outro lado, 

está obrigada a manter a vantagem 

sobre o Ben ca para poder garantir 

o segundo lugar e o acesso directo à 

Liga dos Campeões. 

Pela frente, o FC Porto terá um 

Farense comandado por Jorge Costa, 

antigo capitão portista, nome incon-

tornável da história do clube “azul e 

branco” e amigo pessoal de Sérgio 

Conceição. Condição que não atenua 

o facto de o treinador da equipa 

algarvia estar envolvido numa luta 

pela sobrevivência dos “leões” de 

Faro na I Liga. O penúltimo do cam-

peonato, a dois pontos do lugar de 

play-o  (do Boavista) e a três do Rio 

Ave, 15.º classi cado, garante apre-

sentar-se no Dragão com o objectivo 

claro de vencer, para assim tentar 

ntar um destino cruel.  

Jorge Costa assume que a relação 

de proximidade, tanto com o clube 

como com o técnico portista, não 

afectará a ambição do Farense, nem 

a capacidade de olhar o adversário 

de frente, “olhos nos olhos”, para 

lutar pelo melhor resultado possível. 

O Farense não perde há quatro jor-

nadas, mas também não conseguiu 

vencer nenhum dos últimos três 

encontros, mesmo tendo estado 

muito perto de vencer na recepção 

ao V. Guimarães, na ronda anterior. 

Agora, em circunstâncias e condi-

ções bem menos favoráveis, o Faren-

se terá de encontrar uma forma de 

derrubar um FC Porto invicto, em 

jogos do campeonato, há 25 jorna-

das, desde o nal de Outubro do ano 

passado. Um registo que inclui sete 

empates, ainda que no Dragão, em 

2021, só Sporting, Boavista e Ben ca 

tenham “roubado” pontos à equipa 

de Sérgio Conceição. No entanto, na 

primeira volta, o Farense perdeu 

apenas por 0-1, diferença mínima 

que os algarvios tentarão anular.

PUBLICIDADE

Em Faro, na primeira volta, o FCPorto venceu por 0-1

LUIS FORRA/EPA

Não foi fácil para Alexander Zverev 

subir o último degrau rumo à con-

quista do original troféu do Mutua 

Madrid Open. Matteo Berrettini 

começou melhor, mas não conseguiu 

manter o nível de agressividade, e o 

alemão de 24 anos, mais regular, aca-

bou por prevalecer em três sets e con-

quistar o seu 15.º título no circuito 

ATP, quarto troféu Masters 1000 —

melhor só Djokovic (36), Nadal (35),  

Federer (28) e Murray (14). 

Zverev (6.º ATP) tinha perdido as 

três últimas finais que disputou em 

torneios Masters 1000 e a final do US 

Open, em Setembro passado, mas foi 

superior a Berrettini (10.º) nos 

momentos cruciais dos segundo e 

terceiro sets, para vencer, por 6-7 

(8/10), 6-4 e 6-3, em 2h40m. Três anos 

depois, este foi o segundo título em 

Madrid conquistado pelo alemão, que 

não ganhava um grande torneio des-

de as ATP Finals, no fim de 2018. 

Numa final em que mais de metade 

dos pontos foram decididos em 

menos de cinco pancadas, ambos 

tiraram partido da eficácia do serviço. 

Após uma inesperada troca de breaks 

a meio do set, o jogo decisivo foi domi-

nado por Berrettini… até 5/0. O italia-

no mostrou-se ansioso para fechar o 

set, Zverev anulou três set-points e 

recuperou até dispor de uma oportu-

nidade de fechar a partida, a 7/6. Ber-

rettini anulou-a e agradeceu uma 

dupla-falta do adversário para dispor 

de um quarto set-point, concluído 

com um serviço sem resposta. 

O segundo set decorreu sem breaks 

até ao oitavo jogo, quando Berrettini 

assinou a primeira dupla-falta, que 

permitiu ao alemão servir para fechar 

a partida. No set decisivo, o italiano 

ameaçou o break no quarto jogo, mas 

a consistência de Zverev prevaleceu. 

A 3-5, Berrettini sentiu a pressão, não 

fechou o jogo de serviço e, ao segundo 

match-point, cedeu definitivamente.

Alexander  
Zverev volta  
aos grandes 
títulos

Pedro Keul

João Almeida era, antes da partida 

para a Volta a Itália, o líder da Deceu-

ninck — a equipa e o próprio portu-

guês garantiram-no. Já com a prova 

na estrada, Patrick Lefevere, director 

desportivo da formação belga, anun-

ciou que Almeida não vai renovar 

pela equipa, recuou na “promessa” 

e deixou no ar que a liderança da 

Deceuninck seria discutida na estra-

da entre o português e Remco Eve-

nepoel — quem estivesse melhor 

seria o líder, uma estratégia diferen-

te da alinhavada com Almeida. 

Ontem, na etapa 2 do Giro, as pis-

tas deixadas por Lefevere tiveram 

aplicação prática: parece mesmo ser 

Evenepoel o foco da Deceuninck, 

apesar de o belga não correr há nove 

meses —– com a incógnita física que 

daí advém. A cerca de 20 quilóme-

tros do nal da etapa, houve sprint 

intermédio com segundos de boni

cação. Apesar de ter João Almeida 

em quarto lugar na classi cação, 

dois segundos à frente de Evenepoel, 

a equipa belga optou por lançar este 

último para o sprint. 

Os próximos dias mostrarão se a 

equipa está a dar o dito por não dito 

(e se Evenepoel está, a nal, a tentar 

vencer o Giro e não a trabalhar para 

Almeida) ou se a opção foi apenas a 

intenção de colocar os dois ciclistas 

a par na classi cação. 

Fora da orgânica da Deceuninck, 

que muita tinta ainda fará correr, 

houve, claro, uma etapa para vencer. 

Tim Merlier (Alpecin) bateu ao sprint 

Giacomo Nizzolo (Qhubeka) e Elia 

Viviani (Co dis), na chegada a Nova-

ra. Na classi cação geral não houve 

alterações signi cativas, com Filippo 

Ganna (INEOS) a manter-se de rosa. 

Hoje, a etapa 3 promete ser mais 

imprevisível. Algumas elevações  na 

parte nal do dia poderão permitir 

a ciclistas explosivos “enganarem” 

os principais sprinters.

João Almeida 
preterido no Giro. 
Será segunda 
escolha?

Diogo Cardoso Oliveira
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Desporto

I  Liga II  Liga

Jornada 32 Jornada 32
P. Ferreira-Marítimo  1-1 
Gil Vicente-Sp. Braga  1-1 
Portimonense-Moreirense  18h, SPTV 
FC Porto-Farense  20h15, SPTV 
Santa Clara-Rio Ave  amanhã, 15h, SPTV 
Tondela-Belen. SAD  amanhã, 16h, SPTV 
Nacional-Benfica  amanhã, 18h, SPTV 
 Sporting-Boavista  amanhã, 20h30, SPTV 
V. Guimarães-Famalicão 4.ª, 20h15, SPTV

Feirense - Oliveirense  4-1 
Mafra - Académica  2-2 
Leixões - FC Porto B  2-0 
Estoril - Desp. Chaves  1-1 
Benfica B - Sp. Covilhã  1-1 
Arouca - Casa Pia  2-1 
Cova Piedade - Vizela  1-1 
Varzim - Penafiel  1-2 
Ac. Viseu - Vilafranquense   17h, C11 

21 golos Harry Kane (Tottenham)  
20 golos Mohamed Salah (Liverpool)  
17 golos Heung-min Son (Tottenham)

28 golos Lionel Messi (Barcelona)  
21 golos Karim Benzema (Real Madrid)  
21 golos Gerard Moreno (Villarreal) 

27 golos Cristiano Ronaldo (Juventus)  
21 golos Dusan Vlahovic (Fiorentina)  
21 golos Romelu Lukaku (Inter de Milão) 

25 golos Kylian Mbappé (PSG)  
19 golos Memphis Depay (Lyon) 
19 golos Ben Yedder (Mónaco)

39 golos R. Lewandowski (Bayern Mun.) 
25 golos Erling Haaland (B. Dortmund)  
25 golos André Silva (E. Frankfurt)

I Liga 
18 golos Haris Seferovic (Benfica) 
18 golos Pedro Gonçalves (Sporting) 
14 golos Mario González (Tondela) 
13 golos Mehdi Taremi (FC Porto) 
12 golos Sérgio Oliveira (FC Porto) 

II Liga 
16 golos Cassiano (Vizela) 
13 golos Mohamed Bouldini (Académica) 
12 golos  Aziz (Estoril) 
11 golos  Marcus (Feirense) 
11 golos Henrique Araújo (Benfica B) 

MARCADORES MARCADORES MARCADORES MARCADORES MARCADORES

MELHORES MARCADORES

Próxima Próxima
Rio Ave - FC Porto   
Farense - Tondela   
Benfica - Sporting   
Boavista - Portimonense   
Sp. Braga - Moreirense   
Marítimo - V. Guimarães   
Belenenses SAD - Santa Clara   
Famalicão - Nacional   
P. Ferreira - Gil Vicente   

Mafra - Arouca   
Vilafranquense - Cova Piedade   
Penafiel - Vizela   
Oliveirense - Ac. Viseu   
FC Porto B - Feirense   
Sp. Covilhã - Estoril   
Desp. Chaves - Leixões   
Casa Pia - Varzim   
Académica - Benfica B   

 Total  Casa  Fora  Total  Casa  Fora
 P  J  V  E  D  M S V E D M S V E D M S  P  J  V  E  D  M S V E D M S V E D M S 
1 Sporting  79  31 24 7 0 56 15    11 4 0 28 9    13 3 0 28 6 
2 FC Porto  71  31 21 8 2 62 28    11 3 1 31 14    10 5 1 31 14 
3 Benfica  67  31 20 7 4 59 22    11 3 2 27 12    9 4 2 32 10 
4 Sp. Braga  60  32 18 6 8 51 32    10 3 3 25 14    8 3 5 26 18 
5 P. Ferreira  50  32 14 8 10 37 37    10 3 3 23 17    4 5 7 14 20 
6 V. Guimarães  42  31 12 6 13 35 39    7 1 7 19 22    5 5 6 16 17 
7 Moreirense  37  31 8 13 10 31 40    3 10 3 21 23    5 3 7 10 17 
8 Santa Clara  37  31 10 7 14 37 36    5 5 5 21 16    5 2 9 16 20 
9 Belenenses SAD  37  31 8 13 10 22 28    6 5 5 15 16    2 8 5 7 12 
10 Tondela  36  31 10 6 15 33 50    8 2 5 15 15    2 4 10 18 35 
11 Gil Vicente  36  32 10 6 16 30 40    4 4 8 12 18    6 2 8 18 22 
12 Portimonense  34  31 9 7 15 33 38    6 4 5 19 15    3 3 10 14 23 
13 Famalicão  34  31 8 10 13 35 44    3 7 6 16 24    5 3 7 19 20 
14 Marítimo  34  32 10 4 18 26 42    5 2 9 10 21    5 2 9 16 21 
15 Rio Ave  31  31 6 13 12 23 35    4 6 6 12 15    2 7 6 11 20 
16 Boavista  30  31 6 12 13 36 47    4 4 8 16 22    2 8 5 20 25 
17 Farense  28  31 6 10 15 29 39    3 6 7 18 20    3 4 8 11 19 
18 Nacional  25  31 6 7 18 28 51    4 3 8 17 25    2 4 10 11 26 

1 Estoril  67  32 19 10 3 52 23    9 6 1 32 15    10 4 2 20 8 
2 Vizela  60  32 16 12 4 52 32    10 5 1 24 13    6 7 3 28 19 
3 Arouca  59  32 17 8 7 41 24    9 4 3 19 10    8 4 4 22 14 
4 Feirense  58  32 17 7 8 46 28    9 3 4 23 15    8 4 4 23 13 
5 Académica  56  32 15 11 6 41 27    8 4 4 20 15    7 7 2 21 12 
6 Desp. Chaves  54  32 15 9 8 42 32    6 6 4 16 15    9 3 4 26 17 
7 Penafiel  43  32 11 10 11 40 40    6 6 4 20 16    5 4 7 20 24 
8 Benfica B  41  32 11 8 13 50 41    8 4 4 28 17    3 4 9 22 24 
9 Leixões  40  32 10 10 12 33 38    7 4 5 20 20    3 6 7 13 18 
10 Casa Pia  40  32 9 13 10 38 42    5 5 6 18 23    4 8 4 20 19 
11 Mafra  37  32 9 10 13 35 46    6 6 4 21 23    3 4 9 14 23 
12 Sp. Covilhã  34  32 7 13 12 31 37    4 7 5 18 19    3 6 7 13 18 
13 Ac. Viseu  33  31 8 9 14 27 39    4 4 7 11 19    4 5 7 16 20 
14 Cova Piedade  33  32 7 12 13 35 48    3 7 6 15 22    4 5 7 20 26 
15 Varzim  30  32 8 6 18 25 41    3 3 10 11 23    5 3 8 14 18 
16 FC Porto B  29  32 6 11 15 40 48    4 3 9 25 27    2 8 6 15 21 
17 Oliveirense  28  32 6 10 16 23 47    3 6 7 12 19    3 4 9 11 28 
18 Vilafranquense  27  31 4 15 12 28 46    2 9 5 14 21    2 6 7 14 25 

Resultados e classificações

Liga inglesa Liga espanhola Liga italiana Liga francesa Liga alemã

Jornada 35 Jornada 35 Jornada 35 Jornada 36 Jornada 32

Arsenal - West Bromwich  3-1 
Aston Villa - Man. United  1-3 
Leeds - Tottenham  3-1 
Leicester - Newcastle  2-4 
Liverpool - Southampton 2-0 
Wolverhampton - Brighton  2-1 
West Ham - Everton  0-1 
Sheffield United - Crystal Palace  0-2 
Man. City - Chelsea  1-2 
Fulham - Burnley  20h, SPTV

Alavés - Levante  2-2 
Athletic Bilbau - Osasuna  2-2 
Barcelona - Atlético de Madrid  0-0 
Cádiz - Huesca  2-1 
Getafe - Eibar  0-1 
Villarreal - Celta de Vigo  2-4 
Valência - Valladolid  3-0 
Real Sociedad - Elche  2-0 
Real Madrid - Sevilha  2-2 
Betis - Granada   20h, Eleven 

Verona - Torino  1-1 
Benevento - Cagliari  1-3 
Fiorentina - Lazio  2-0 
Génova - Sassuolo  1-2 
Juventus - Milan  0-3 
Inter de Milão - Sampdoria  5-1 
Udinese - Bolonha  1-1 
Spezia - Nápoles  1-4 
Roma - Crotone  5-0 
Parma - Atalanta  2-5 

Estrasburgo - Montpellier  2-3 
Metz - Nimes  0-3 
Lyon - Lorient  4-1 
Lens - Lille  0-3 
Angers - Dijon  3-0 
Nice - Brest  3-2 
Reims - Mónaco  0-1 
Nantes - Bordéus  3-0 
Saint-Étienne - Marselha  1-0 
Rennes - PSG  1-1

Hertha Berlim - Arminia Bielefeld  0-0 
Estugarda - Augsburgo  2-1 
Werder Bremen - B. Leverkusen  0-0 
Colónia - Friburgo  1-4 
E. Frankfurt - Mainz  1-1 
Hoffenheim - Schalke 04  4-2 
B. Dortmund - RB Leipzig  3-2 
Bayern Munique - B. M’gladbach  6-0 
Wolfsburgo - Union Berlim  3-0 

 J  V  E  D  M-S  P  J  V  E  D  M-S  P  J  V  E  D  M-S  P  J  V  E  D  M-S  P  J  V  E  D  M-S  P

Man. City  35  25  5  5  72-26  80 
Man. United  34  20  10  4  67-36  70 
Chelsea  35  18  10  7  55-32  64 
Leicester  35  19  6  10  63-43  63 
West Ham  35  17  7  11  55-45  58 
Liverpool  34  16  9  9  57-39  57 
Tottenham  35  16  8  11  61-41  56 
Everton  34  16  7  11  46-42  55 
Arsenal  35  15  7  13  49-38  52 
Leeds  35  15  5  15  53-53  50 
Aston Villa  34  14  6  14  49-41  48 
Wolverhampton  35  12  9  14  35-47  45 
Crystal Palace  34  11  8  15  36-56  41 
Newcastle  35  10  9  16  40-58  39 
Brighton  35  8  13  14  36-41  37 
Southampton  34  10  7  17  41-61  37 
Burnley  34  9  9  16  31-47  36 
Fulham  34  5  12  17  25-45  27 
West Bromwich  35  5  11  19  32-68  26 
Sheffield United  35  5  2  28  18-62  17 

Atlético de Madrid  35  23  8  4  61-22  77 
Real Madrid  35  22  9  4  60-26  75 
Barcelona  35  23  6  6  80-33  75 
Sevilha  35  22  5  8  51-29  71 
Real Sociedad  35  15  11  9  53-35  56 
Villarreal  35  13  13  9  53-42  52 
Betis  34  14  9  11  43-46  51 
Celta de Vigo  35  12  11  12  50-53  47 
Athletic Bilbau  35  11  13  11  46-38  46 
Granada  34  13  6  15  43-55  45 
Cádiz  35  11  10  14  31-50  43 
Osasuna  35  10  11  14  33-43  41 
Valência  35  9  12  14  46-51  39 
Levante  35  9  12  14  40-50  39 
Getafe  35  8  10  17  26-41  34 
Alavés  35  7  11  17  30-54  32 
Valladolid  35  5  16  14  32-49  31 
Huesca  35  6  12  17  33-52  30 
Elche  35  6  12  17  29-52  30 
Eibar  35  6  11  18  27-46  29 

Inter de Milão  35  26  7  2  79-30  85 
Atalanta  35  21  9  5  84-42  72 
Milan  34  22 6  7  65-41  72 
Nápoles  35  22  4  9  78-39  70 
Juventus  35  20  9  6  67-34 69 
Lazio  34  20  4  10  60-51  64 
Roma  35  17  7  11  63-53  58 
Sassuolo  35  15  11  9  58-52  56 
Sampdoria  35  13  6  16  46-52  45 
Verona  35  11  10  14  42-43  43 
Udinese  35  10  10  15  40-47  40 
Bolonha  35  10  10  15  48-57  40 
Fiorentina  35  9  11  15  47-57  38 
Génova  35  8  12  15  41-54  36 
Torino  34  7  14  13  48-57  35 
Cagliari  35  9  8  18  43-58  35 
Spezia  35  8  10  17  44-67  34 
Benevento  35  7  10  18  38-71  31 
Parma  35  3  11  21  38-76  20 
Crotone  35  5  3  27  42-90  18 

Lille  36  23  10  3  62-22  79 
PSG  36  24  4  8  80-28  76 
Mónaco 36  23  5  8  74-41  74 
Lyon  36  21  10  5  74-38  73 
Marselha  36  15  11  10  50-44  56 
Lens  36  15  11  10  55-51  56 
Rennes  36  15  10  11  48-37  55 
Montpellier  36  13  11  12  58-61  50 
Nice  36  14  7  15  47-49  49 
Metz  36  12  10  14  42-45  46 
Saint-Étienne  36  12  9  15  42-53  45 
Angers  36  12  8  16  37-53  44 
Reims  36  9  15  12  41-44  42 
Brest  36  11  7  18  50-64  40 
Bordéus  36  11  6  19  37-55  39 
Estrasburgo  36  10  8  18  46-57  38 
Lorient  36  10  8  18  47-66  38 
Nantes  36  8  13  15  42-53  37 
Nimes  36  9  8  19  38-64  35 
Dijon  36  3  9  24  24-69  18 

PUBLICIDADE
Liga dos Campeões Promoção

3.ª pré-eliminatória da Conference League

Liga Europa

Play-off despromoção

Play-off Liga dos Campeões

3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Play-off promoção

2.ª pré-eliminatória da Conference League

Play-off Conference League

Despromoção

Play-off Liga Europa

PUBLICIDADE

Bayern Munique  32  23  5  4  92-40  74 
RB Leipzig  32  19  7  6  57-28  64 
Wolfsburgo  32  17  9  6  57-32  60 
B. Dortmund  32  18  4  10  69-44  58 
E. Frankfurt  32  15  12  5  63-48  57 
B. Leverkusen  32  14  9  9  51-35  51 
B. M’gladbach  32  12  10  10  59-52  46 
Union Berlim  32  11  13  8  47-41  46 
Friburgo  32  12  8  12  49-47  44 
Estugarda  32  11  9  12  54-52  42 
Hoffenheim  32  10  9  13  49-52  39 
Mainz  32  9  9  14  35-51  36 
Augsburgo  32  9  6  17  32-49  33 
Hertha Berlim  31  7  10  14  38-49  31 
Werder Bremen  32  7  10  15  34-51  31 
Arminia Bielefeld  32  8  7  17  23-51  31 
Colónia  32  7  8  17  33-60  29 
Schalke 04  31  2  7  22  20-80  13 
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O campeão espanhol evitou 
derrota caseira (2-2) nos 
descontos, mas desperdiçou 
uma boa oportunidade de 
assumir o comando da Liga

Augusto Bernardino

Animado pelo nulo entre Barcelona 

e Atlético, o Real Madrid dispunha 

de uma oportunidade imperdível 

para assumir a liderança da Liga 

espanhola, caso igualasse (com 77 

pontos) o rival da capital no topo da 

classi cação, com vantagem no con-

fronto directo para gerir nas três 

jornadas que faltam para o nal da 

competição. 

Mas o campeão espanhol acusou 

em demasia a eliminação na Liga dos 

Campeões e a recaída de Sergio 

Ramos, que seguiu o jogo com o Sevi-

lha da bancada, sem poder fazer nada 

para evitar uma igualdade (2-2), con-

seguida aos 90+4’, que deixou tudo 

igual na frente do campeonato.  

 O Sevilha procurava uma vitória 

que lhe escapava há mais de uma 

década em viagens ao Bernabéu, para 

o campeonato — embora neste caso 

o jogo fosse no Alfredo Di Stéfano —, 

tendo vencido pela última vez em 

2008. Um triunfo que deixaria a equi-

pa de Julen Lopetegui a um ponto do 

Real Madrid e a quatro da liderança. 

E os andaluzes foram mesmo mais 

fortes no início, quebrando apenas 

quando Benzema bateu Yassine Bono 

na primeira jogada de ataque dos 

madrilenos. Um golo invalidado pelo 

VAR, que deu, ainda assim, algum 

ânimo ao Real… logo quebrado por 

Fernando, na sequência de lance de 

bola parada. O médio ex-FC Porto deu 

vantagem à equipa visitante (22’), 

mergulhando o Real num autêntico 

mar de dúvidas.  

Problema solucionado, parcialmen-

te, na segunda parte, por Asensio… 

um minuto (67’) depois de ter sido 

lançado por Zidane. Isto porque o 

Sevilha voltaria a marcar de penálti, 

por mão de Militão. O lance não podia 

derrotado, um desvio de Hazard 

(90+4’), a dois minutos do apito nal, 

salvou a pele dos “merengues”, que 

depois do susto acabaram por sair 

algo aliviados, embora a dois pontos 

do Atlético de Madrid e em igualdade 

com o Barcelona.  

Em Itália, a Juventus foi obliterada 

pelo AC Milan, que se impôs por 0-3 

em Turim, assumindo o terceiro lugar, 

com 72 pontos, e deixando a forma-

ção “bianconera” fora da zona Cham-

pions. A equipa de Cristiano Ronaldo 

sofreu o primeiro golo, de Brahim 

Diaz, em cima do intervalo (45+1’) e 

ainda salvou o segundo no reatamen-

to, com Szczesny a defender um 

penálti (mão de Chiellini) de Franck 

Kessié (58’). Mas Ante Rebic (78’) des-

truiu as ilusões da “Juve”, antes de 

Tomori con rmar a vitória dos mila-

neses (82’), perante o desespero do 

técnico, Andrea Pirlo.  

A Juventus segue na quinta posição 

da Série A, com 69 pontos, atrás do 

campeão Inter, de Atalanta e Milan 

(ambos com 72) e do Nápoles (70).

na frente acabou por ser revertido e 

transferido para a área contrária.  

O árbitro concedia um castigo máxi-

mo ao Sevilha, que Rakitic (77’) apro-

veitava para colocar os visitantes em 

vantagem. Mas, quando se pensava 

que o Real Madrid acabaria mesmo 

ter sido mais cruel, já que o “pecado” 

inadvertido do central brasileiro esca-

pou ao escrutínio do árbitro, que, na 

sequência do respectivo contra-ata-

que do Real, assinalou penálti de Bono 

sobre Benzema. Mas o VAR foi à raiz 

do mal e o penálti que colocaria o Real 

Real desbaratou oportunidade de ouro de saltar para o topo da Liga

SUSANA VERA/REUTERS

Real salva ponto e falha assalto à liderança
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Historiador

Uma Europa mais ambiciosa não é só uma questão de líderes

A falta de ambição 
na Europa não é só 
uma questão de 
liderança: é 
também uma 
questão do grau de 
exigência que a 
cidadania europeia 
impuser a essa 
liderança

P
roponho que 

comecemos por ler um 

tweet de Yolanda Díaz, 

ministra do Trabalho 

de Espanha e líder do 

Podemos, publicado 

no Dia da Europa, anteontem, na 

sequência da Cimeira Social 

Europeia do Porto e em 

simultâneo com a abertura da 

Conferência sobre o Futuro da 

Europa, ontem: 

“A Europa aprendeu que com a 

fracassada austeridade nada se 

construiu. É hora de nos 

reinventarmos com um novo 

olhar: um europeísmo que 

dialogue com a esperança, com a 

igualdade e com um futuro para a 

nossa juventude. Conscientes de 

sermos um projeto coletivo e 

solidário.” 

Sobre o mesmo tema, Catarina 

Martins, líder do Bloco de 

Esquerda, que é o partido-irmão 

em Portugal do Podemos, afirmou 

apenas que a Cimeira Social “foi 

uma profunda desilusão”.  

Escolhi dois partidos de 

esquerda para iniciar esta crónica, 

mas o que quero ilustrar é uma 

clivagem de atitude. Reparem, 

onde Yolanda Díaz — que veio da 

Izquierda Unida, movimento 

dinamizado pelo Partido 

Comunista Espanhol — diz que “a 

Europa aprendeu” ou apela à 

“reinvenção” do europeísmo, o 

que é comum ouvirmos em 

partidos e políticos da mesma 

área (em Portugal e não só) é que 

a Europa nunca aprende nada, 

que o europeísmo rima com 

ilusão e ingenuidade, e que a UE 

só pode ser uma máquina de 

desigualdade e injustiça. Noutros 

tweets publicados ontem, Yolanda 

Díaz exorta a que se aproveite a 

“valiosa oportunidade para 

consolidar o projeto europeu” 

que é a Conferência sobre o 

Futuro da Europa, “um projeto 

coletivo que não se resigna à 

desafeição e ao abatimento”. Seria 

possível imaginar alguma 

liderança do BE ou do PCP a falar 

assim? 

O mesmo se poderia dizer de 

outras famílias políticas. Por isso, 

rea rmo que o que estes 

exemplos ilustram não é uma 

questão de esquerda ou de 

direita, mas antes de assumir ou 

não a União Europeia como uma 

ou Alexandria Ocasio-Cortez, é 

notório como a crítica mais 

vigorosa às políticas federais nos 

EUA nunca deixa de estar casada 

com um discurso ambicioso e até 

idealista sobre aquilo que esse 

mesmo governo federal poderia 

conseguir. Estar contra uma 

presidência Trump, por exemplo, 

não signi ca estar contra 

Washington ou o equivalente ao 

“projeto europeu” que é o “sonho 

americano”. Na Europa, contudo, 

parte-se demasiadas vezes do 

pressuposto de que não gostar das 

políticas do Partido Popular 

Europeu deve ter como corolário 

descrer da UE como um todo — e 

daqui nascem também outros 

mal-entendidos igualmente 

improdutivos, como achar-se que 

criticar as políticas da Comissão e 

do Conselho signi ca 

necessariamente ser-se 

antieuropeu. Esta amálgama é 

indesejável a todos os títulos e 

impeditiva de se constituir uma 

comunidade política normal, em 

que se avance discordando, e em 

que cada discordância não queira 

dizer pôr em causa o projeto 

comum. 

Pode querer dizer-se que a 

diferença entre os EUA e a UE é 

uma diferença de um século e 

tanto de história, e isso poderá 

muito bem ser verdade. Mas nós 

Rui Tavares

Consoante  
muda

também somos aquilo que 

queremos ser, e neste momento 

estar sempre na expectativa de 

ver se o projeto europeu tem 

futuro ou não antes de poder 

aderir a ele é o pior de dois 

mundos. 

É preciso meter na cabeça de 

uma vez por todas que o projeto 

europeu é uma realidade que só 

responderá às necessidades do 

nosso tempo se nós nos 

empenharmos nele. Desse ponto 

de vista, a falta de ambição na 

Europa não é só uma questão de 

liderança: é também, e sobretudo, 

uma questão do grau de exigência 

que a cidadania europeia impuser 

a essa liderança. 

No fundo, há sempre duas 

oportunidades à nossa espreita. 

Ou aproveitamos a oportunidade 

de nos empenhar e transformar a 

Europa a partir de nós mesmos. 

Ou aproveitamos a oportunidade 

de não fazer nada disso e de 

depois nos queixarmos da falta de 

ambição dos líderes. 

Mas só uma dessas 

oportunidades serve de alguma 

coisa para melhorar as nossas 

vidas, e é bom ter isso em mente 

agora que a Convenção sobre o 

Futuro da Europa se abre à nossa 

participação.

realidade com a qual se tem de 

contar para o futuro. 

A comparação com os Estados 

Unidos da América é, a esse título, 

instrutiva. Nos últimos tempos, 

tem sido assinalado como os 

progressistas americanos têm 

estado mobilizados pela 

presidência de Joe Biden, que tem 

um per l mais centrista. Por um 

lado, essa adesão tem a ver com a 

natureza das medidas concretas 

que Biden tem tomado, mas não é 

só isso. Quando ouvimos falar de 

lideranças políticas como as de 

Bernie Sanders, Elizabeth Warren 
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