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Leilão de tiara
de D. Maria
Estado falha
ccompra da peça,
vvendida por mais
d
de 1,3 milhões

Sporting
Faltou “planeamento” da festa
do título e responsabilidades
estão por apurar
Quem esteve nos festejos deve
evitar contactos durante 14 dias
Marcelo: “Quem deve prevenir
não conseguiu prevenir”

Cultura, 29
C

Desporto, 36 a 38

Subida das taxas de juro da dívida
já custou 80 milhões a Portugal
Expectativa de regresso da inÅação está a levar a uma subida das taxas de juro da dívida em toda a Europa
A subida da inÇação nos EUA e os
sinais mais fortes de retoma económica, que também se fazem sentir
na Europa, tornaram ainda mais evi-

dente a expectativa nos mercados de
que o Banco Central Europeu possa
vir a interromper mais cedo do que
o previsto a sua política expansionis-

ta. Um sentimento que está, nas últimas semanas, a fazer as taxas de juro
da dívida dos Estados da zona euro
subirem e que, ontem, levou a que

Portugal tenha realizado uma emissão de dívida que lhe irá custar mais
cerca de 80 milhões de euros em
juros do que se tivesse sido realizada

ADRIANO MIRANDA

13 de Maio Fátima como ponto de partida para a “reconstrução do mundo”

em Janeiro. São valores historicamente baixos, mas representam um
agravamento dos custos de Ænanciamento do Estado Economia, 22

Legislativas

Se as eleições
fossem hoje,
ficava quase
tudo na mesma
Sondagem da Católica para o PÚBLICO e RTP dá 38% das intenções de
voto ao PS, mais dez pontos do que
o PSD Destaque, 2/3

Hoje Colecção
Peter Pan Quinzenal
3.º álbum – Tempestade
Por+

10,90€

Barragens da EDP

“Análise”
de ex-dirigente
leva fisco
a abrir inquérito
Contra o domínio do medo, e
perante uma pandemia que
“condicionou sociabilidades”,
“acentuou solidões” e “alastrou

lutos”, o cardeal José Tolentino
Mendonça disse, ontem em
Fátima, esperar que a crise que o
mundo atravessa “não se torne

uma crise de esperança”. O
arquivista e bibliotecário do
Vaticano foi chamado a presidir a
mais uma peregrinação que

deixou muita gente de fora, dado
que o recinto tinha uma lotação
limitada a 7500 peregrinos
Sociedade, 14

José Maria Pires terá elaborado uma
nota para o Movimento Cultural da
Terra de Miranda sobre a venda das
barragens da EDP Economia, 26
ISNN-0872-1548
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Destaque Estudo de opinião

Se as eleições
legislativas
fossem hoje,
ficava quase tudo
na mesma
Sondagem da Católica para o PÚBLICO e RTP revela pequenas
variações nas intenções de voto desde as legislativas. Nem o
crescimento do Chega e da IL altera a relação de forças entre
esquerda e direita. A “geringonça” soma 51%. Ou 54% com o PAN
Leonete Botelho

N

ão vale a pena acenar com
crises políticas ou provocar
eleições antecipadas. Se as
eleições legislativas fossem
hoje, podia Æcar tudo praticamente na mesma como
saiu das eleições legislativas de 2019,
tendo em conta a sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para a RTP e o PÚBLICO. As
oscilações dos grandes partidos e
dos que têm participado no arco da
governação são mínimas e nem mesmo o crescimento exponencial do
Chega e da Iniciativa Liberal mudariam a relação de forças entre a
esquerda e a direita.
O PS continua a ser o maior partido incontestável do panorama político, com 38% das intenções de voto,
mais dez pontos percentuais do que
o PSD (e pouco mais de um ponto
acima do que conquistou em 2019).
Com o BE (8%) e a CDU (5%), a antiga
“geringonça” tem maioria absoluta

literal (51%, tal como em Dezembro)
e pode ascender aos 54% se conseguir agregar o PAN (3%). Mesmo que
a direita toda se juntasse, não passava dos 42%, Æcando a 12 pontos da
esquerda unida e PAN. Ainda mais
que a diferença entre PS e PSD.
À direita, o grande crescimento do
Chega desde as legislativas de 2019
começa a dar sinais de ter atingido o
seu limite: o partido de André Ventura até desceu nas intenções de voto
desde Janeiro, quando atingiu os 8%.
Agora Æca-se pelos 6% e volta a ser
ultrapassado pelo Bloco de Esquerda
(8%). A Iniciativa Liberal estabilizou
nos 5% desde Dezembro — em Julho
tinha 3%, mais do dobro do alcançado nas legislativas de Outubro de
2019, quando conseguiu 1,29% (uma
percentagem igual à do Chega) e elegeu um deputado.
Já o CDS mantém-se como “lanterna vermelha” do ranking dos partidos parlamentares, ao lado do PAN:
ambos têm apenas 3% das intenções
de voto, e em Janeiro ambos tinham
ainda menos (2%). Mas a maior perda

desde as legislativas é mesmo dos
democratas-cristãos: tiveram 4,22%
dos votos em 2019. O PAN não mexeu
muito: teve 3,32% nas eleições e passou o último ano na casa dos 3%
(excepto em Janeiro).

A sondagem foi realizada entre
5 e 7 de Maio. Validou 1123
inquéritos, feitos por telemóvel
e telefone fixo. A margem de
erro é de 2,9% e o nível de
confiança é de 95%

Fugas de votos

Em contraponto, o partido mais
ameaçado pela fuga de votos é o
CDS-PP: menos de metade (42%) do
seu eleitorado garante que volta a
votar nele, sendo a IL a alternativa
mais ponderada (por 19% dos eleitores democratas-cristãos). Outros
26% destes votantes não sabem em
quem votariam e 10% admitem votar
branco ou nulo. Curioso é que
nenhum admite votar no Chega.
Já o partido de André Ventura
demonstra ser capaz de segurar 63%
dos seus votos e apenas é ameaçado
pelo PSD, que seduz 13% do seu eleitorado. Os restantes são indecisos:
25% dos eleitores não sabem se voltariam a votar no Chega.
Apesar da fama de ter um eleitorado Æel, pouco mais de metade (58%)
dos votantes na CDU nas últimas elei-

O estudo de opinião da Cesop
demonstra também até que ponto os
eleitores de um partido são “Æéis”, o
primeiro lugar vai para a Iniciativa
Liberal. Nada menos do que 78% dos
eleitores da IL nas últimas eleições
dizem que vão voltar a votar da mesma forma. O problema, ainda assim,
é que 22% admitem votar no PSD.
O PS não Æca muito atrás, revelando capacidade para segurar 71%
do seu eleitorado, mas podendo
perder 5% para o PSD e vendo fugir
umas franjas residuais para o Chega
e IL (2% para cada) e para a CDU
(1%). Também aqui o PS ganha ao
PSD, que apenas garante 60% dos
seus votantes e vê o resto dividir-se
entre o Chega (5%), o PS (4%), a IL
(2%) e até o CDS-PP (1%).

ções garante que o fará novamente.
Há 10% que se sentem tentados pelo
voto no PS, 4% no PSD e 25% de indecisos. E ainda 2% que admitem não
voltar a fazê-lo, revelando descontentamento com a sua prestação
política.
Segue-se o PAN, que segura 54%
do eleitorado mas tem agora 42% de
indecisos e 4% que admitem votar
PS. No penúltimo lugar deste
ranking de eleitores Æéis Æca o Bloco, apenas à frente do CDS: garante
44% dos votantes nas últimas eleições, mas arrisca ver fugir 16% para
o PS e 3% para o Chega (!). O BE é o
partido com maior percentagem de
indecisos: um em cada três (36%)
ainda não sabe como votará nas próximas eleições.
O dado mais surpreendente desta
sondagem é a garantia de 72% dos
inquiridos de que iriam votar se hoje
houvesse legislativas. Só 5% garantem que não votariam. Mas a equipa
do Cesop deixa um aviso: “A partir
destas respostas não é possível prever um valor para a abstenção.”
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NUNO FERREIRA SANTOS

Intenção de voto nas legislativas
PS vale mais dez pontos do que PSD. Estimativa de resultados eleitorais*

38%
28%

8%

PS

PSD

BE

6%

5%

5%

Chega

CDU

IL

3%

3%

4%

CDS-PP

PAN

Outros/
Branco/

*Obtida calculando a percentagem de intenções directas de voto em cada
Nulo
partido em relação ao total de votos válidos (excluindo abstenção e
não-respostas) e redistribuindo indecisos com base numa segunda pergunta sobre
intenção de voto. São apenas consideradas intenções e inclinações de voto de inquiridos
que dizem ter a certeza de que vão votar (N=810). Estas estimativas têm valor meramente
indicativo, dado que diferentes pressupostos poderão gerar resultados diferentes.

Transferência de votos
Eleitores do PSD admitem votar no Chega
VOTAÇÃO NAS LEGISLATIVAS 2019
BE
CDS-PP
CDU
Chega
IL
INTENÇÃO PAN
DE VOTO PS
PSD
O/B/N
Ns
Nr

BE CDS-PP
44%
42%
3%
19%
16%
3%
1%
10%
36% 26%
-

CDU Chega IL
58%
63%
78%
10%
4%
13%
22%
5%
25% 25%
-

PAN
54%
4%
42%
-

PS
1%
2%
2%
71%
5%
15%
3%

PSD
1%
5%
2%
4%
60%
1%
23%
3%

Ficha técnica − Este inquérito foi realizado pelo Cesop — Universidade Católica Portuguesa
para a RTP e para o PÚBLICO entre os dias 3 e 7 de Maio de 2021. O universo-alvo é composto
pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram seleccionados aleatoriamente a
partir duma lista de números de telemóvel e telefone fixo, também ela gerada de forma
aleatória. Todas as entrevistas foram efectuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram
informados do objectivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos
1123 inquéritos válidos, sendo 47% dos inquiridos mulheres, 29% da região Norte, 21% do
Centro, 35% da AM de Lisboa, 6% do Alentejo, 5% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores.
Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da
população por sexo, escalões etários e região com base no recenseamento eleitoral e nas
estimativas do INE. A taxa de resposta foi de 39%. A margem de erro máximo associado
a uma amostra aleatória de 1123 inquiridos é de 2,9%, com um nível de confiança de 95%.
Fonte: Inquérito realizado pelo Cesop Universidade Católica Portuguesa para a RTP e para o PÚBLICO

Debate

Cabrita debaixo de fogo no Parlamento. Costa segura ministro
Sofia Rodrigues e Maria Lopes

U

m dia depois das imagens
dos festejos descontrolados
do Sporting e da polémica
em torno da gestão da situação de Odemira, os deputados do CDS, Chega e Iniciativa Liberal Æzeram marcação cerrada a Eduardo Cabrita e obrigaram
o primeiro-ministro a sair em defesa
do seu ministro: “Tenho um excelente ministro e vivo muito bem
com ele.” António Costa até adiantou que Eduardo Cabrita já questionou a PSP e pediu à Inspecção-Geral
da Administração Interna um inquérito sobre a actuação da polícia nos
festejos do clube.
Foi André Ventura, do Chega,
quem questionou directamente

António Costa sobre se iria manter
Eduardo Cabrita no Governo, mas
foi o deputado da Iniciativa Liberal
que enumerou, com detalhe, as
polémicas à volta do ministro.
“Quando o MAI comprou golas antifumo que eram inÇamáveis, o ministro Æcou. Quando demorou meses
a assumir responsabilidades no caso
Ihor Homenyuk, o ministro Æcou.
Quando o contrato SIRESP chegou
ao Æm sem renegociação, a culpa
era da Altice, mas o ministro Æcou.
Com as Ælas intermináveis de voto
antecipado às presidenciais, não só
o ministro Æcou como foi ‘a festa da
democracia’. Para resolver a situação sanitária de Odemira de que já
aqui falámos, o ministro Æca. Ontem
houve a festa do título do Sporting,
não havia plano absolutamente

nenhum, continua aqui o ministro”,
apontou João Cotrim Figueiredo.
O deputado sugeriu que António
Costa segura o ministro por terem
sido colegas de escola e Telmo Correia, líder da bancada do CDS, fez
um trocadilho com as polémicas em
torno de Cabrita: “Já nada nos Odemira.”
Rui Rio focou a sua intervenção no
Novo Banco, mas na recta Ænal não
deixou de apontar baterias ao ministro: “O Governo está a perder o discernimento, o ministro da Administração Interna invade propriedade
privada a meio da noite com forte
dispositivo policial, o mesmo dispositivo policial que ontem, a propósito dos festejos, foi incapaz de fazer o
que lhe competia fazer.”
Mas o duelo entre o líder do PSD

e o primeiro-ministro aqueceu por
causa do Novo Banco. Rui Rio defendeu que “mais valia” que a instituição tivesse Æcado na posse do Estado
— e assim “não se venderiam os activos ao desbarato ” —, desaÆando o
primeiro-ministro a assumir que a
venda do banco em 2017 foi um
“completo desastre”. António Costa
contrariou a tese — “evitou um desastre” — e reiterou que o “dinheiro que
o Estado adiantou é o dinheiro que
vai recuperar com juros para os contribuintes” até 2046. O empréstimo
ao Fundo de Resolução “poderá ser
pago, mas é quando as galinhas tiverem dentes...”, contrapôs Rui Rio.
Como assinalou o próprio líder do
PSD, a perspectiva dos sociais-democratas aproxima-se da visão do
PCP. Jerónimo de Sousa já tinha

qualiÆcado como “desastrosa” a
solução do Governo PS para o banco. “Perdões de dívida, imóveis vendidos a preço de saldo, Ænanciamento de negócios e de aventuras privadas, prémios inaceitáveis a gestores
— tudo pago pelo Orçamento do
Estado. Quanto mais dinheiro vai
ser necessário gastar para que o
Estado chame a si o poder em relação ao Novo Banco?”, questionou.
A coordenadora do BE, Catarina
Martins, colocou a questão de outra
maneira, ao tentar comprometer
o primeiro-ministro com a aprovação prévia no Parlamento de quaisquer futuras injecções de verbas
na instituição, mas António Costa
rejeitou, argumentando com a
necessidade de cumprir os contratos estabelecidos.
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Espaço público

Uma festa estragada pela negligência das autoridades

Q

Editorial

Manuel Carvalho

Ou as regras das
máscaras, dos cordões
sanitários, dos
restaurantes ainda
fechados fazem sentido,
ou a festa foi um
descontrolo

uando por volta da hora do
jantar de anteontem as
imediações do estádio de
Alvalade reuniram dezenas
de milhares de pessoas sem
cumprirem as mais elementares
regras de distanciamento social ou de
protecção sanitária, percebeu-se que
algo muito grave estava a acontecer.
Nessas imagens estava plasmada a
prova de um monumental fracasso
das autoridades. Uma chocante
demonstração de irresponsabilidade
colectiva. E um atentado à memória
de um ano de ansiedade e privação. A
essa hora, porém, nada havia a fazer.
Imaginar uma carga policial para a
debandar implicaria uma dose de
violência inaceitável numa sociedade
democrática. O mal estava feito.
Há mil e uma justiÆcações para o
que aconteceu. Sem estado de
emergência, a liberdade individual
está de volta e, vale a pena
recordá-lo, a liberdade tem sempre
um preço. Os números da pandemia

deixaram de assustar. As pessoas
estão cansadas do conÆnamento. Os
adeptos do Sporting esperavam há
anos por um dia como o de
terça-feira. Mas se era impossível
evitar a festa, era importante geri-la.
Nem o Governo, nem a Câmara de
Lisboa, nem as forças policiais, nem
o clube Æzeram o que deviam ter sido
feito para o conseguir.
Durante uma semana, a
Administração Interna limitou-se a
produzir enunciados anódinos. A PSP
fez uma conferência de imprensa
poucas horas antes do jogo. A
autorização de um ecrã gigante às
portas do estádio era um convite a
uma celebração normal. O passeio
dos jogadores pelo Marquês um
estímulo ao fervor clubístico. Sem
alertas, sem pressão, sem a invocação
do estado de calamidade, sem um
plano capaz de gerir o Çuxo de
pessoas, sem comunicação nem
empenho nem alarme, as autoridades
contribuíram para o que aconteceu.

Se até anteontem ainda havia
cordões sanitários, se os jovens estão
proibidos de se reunir à noite, se não
há gente nos estádios e se só se pode
ir a um concerto com teste prévio, a
multidão de Alvalade é algo que não
pode ser aceite com um encolher de
ombros. De duas, uma: ou o país
viveu uma paranóia securitária
durante 14 meses, ou as multidões de
terça à noite são um risco real; ou as
regras das máscaras e dos cordões
sanitários fazem sentido, ou a festa
foi um descontrolo.
Se o ministro da Administração
Interna e as forças policiais
aceitarem o ocorrido com
normalidade, jamais terão condições
para dispersar qualquer tipo de
ajuntamento ou proibir qualquer
festival. Os custos políticos do
festim de Alvalade (a extraordinária
vitória do clube, reconheça-se, não
merecia este anátema) estão aí e têm
um preço. Não será o habitual
inquérito que o vai pagar.

CARTAS AO DIRECTOR
O sequestro da cidade
Os senhores do futebol continuam
a usar e a abusar do espaço
público das cidades como se de
território seu se tratasse. Na terça
foi a vez de a empresa/clube do
Sporting organizar um evento e
usar a seu bel-prazer a cidade de
Lisboa para os festejos da vitória.
A festa e a alegria são
maravilhosas, mas quando
aprenderemos que não podem
fazer-se com prejuízo dos demais
cidadãos?
Os bairros vizinhos do estádio do
Sporting começaram a ser
invadidos por uma multidão de
adeptos logo a meio da tarde,
usando as ruas para gritar, lançar
foguetes e petardos, queimar
tochas, acelerar motos e todos os
excessos que já sabemos.
Posteriormente, “os heróis” e os
seus adeptos desÆlaram nada mais,
nada menos do que pelo eixo
central da cidade, num ruído
ensurdecedor, impedindo o
trânsito, conspurcando as ruas,
incomodando meia Lisboa pela
noite e madrugada fora. Considerar

isto normal diz muito sobre o nível
da sociedade em que ainda
vivemos.
O mais curioso é o facto de uma
tal manifestação ser autorizada
pelas autoridades públicas,
ignorando a liberdade e os direitos
dos cidadãos no seu conjunto, ao
permitirem que um grupo se
aproprie desta forma do espaço que
é de todos, prejudicando o normal
funcionamento da cidade e a sua
tranquilidade com a agressividade e
excessos destas manifestações. Mais
curioso ainda é o facto de
aceitarmos alegremente que se
gastem recursos públicos, pagos
pelos contribuintes, para tentar
planear, controlar, limpar, reparar
tudo o que uma manifestação como
esta implica.
Com a aproximação dos debates e
das eleições autárquicas, este seria
um tema interessante a discutir
(“pôr o futebol na ordem”). A ver
quem de entre os candidatos tem
vontade de incluir o assunto no seu
programa e coragem de afrontar o
lobby do futebol, não se deixando
levar por populismos.
Carlos Meira, Lisboa

“Já posso morrer
descansado”
O meu Sporting, do qual sou sócio
desde que nasci, em 1934,
sagrou-se campeão nacional, ao
vencer o Boavista (1-0). Na minha
chamada recta Ænal da maratona —
vida longa de 88 “km” (anos),
Ænalmente os “leões” venceram de
novo o campeonato. O futebol,
felizmente, é feito de surpresas —
FC Porto e BenÆca gastaram
milhões, com grandes “estrelas” e
treinadores; os putos do Sporting,
tanto jogadores, como o treinador,
com a chamada formação da
“fábrica” de Alcochete e uns
“trocos”... Diz o provérbio,
“dinheiro mal ganho, água o deu,
água o levou”. Um abraço deste
velho leão...
Tomaz Albuquerque, Lisboa

Sporting campeão
O Sporting Clube de Portugal é um
justo campeão nacional de futebol
de 11 masculino. O abraço entre
Frederico Varandas, Rúben
Amorim e os jogadores foi superior

ao dos rivais. Esta caminhada
vitoriosa Æcou manchada por
confrontos entre adeptos e a
polícia. As recomendações da DGS
não foram cumpridas quanto ao
uso de máscaras e de distanciamento social. Portugal tem bons
jogadores, mas também tem
muitos adeptos que dão pontapés
nas regras da cidadania.
Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Um justo vencedor
Não é qualquer clube que
sobrevive a um golpe como
Alcochete e, quando parecia cair
de vez, eis que vingou o seu lema:
“Esforço, dedicação, devoção e
glória.” O leão levantou-se das
gravíssimas agressões
auto-inÇigidas e consegue vencer
de forma categórica o título que
perseguia há 19 anos. Para além
deste justíssimo título no
desporto-rei, é brilhante campeão
europeu de futsal e tem sucessos
nas mais diversas modalidades
ditas amadoras, ou seja, aÆrma-se
como um verdadeiro clube
ecléctico. Parabéns ao Sporting,

aos seus resilientes adeptos e ao
seu corajoso e ousado presidente.
Ricardo Rodrigues, Paço d’Arcos

O futebol e as regras
Tem havido, pela maioria da
população, suÆciente acatamento
quanto às regras estabelecidas para
evitar ao máximo a propagação da
covid-19. As autoridades quase
sempre têm agido em conformidade. Havendo agora umas
comemorações futebolísticas,
veriÆcou-se o incumprimento,
genericamente, de uso de
máscaras, distanciamentos...
Porque não foi precavida toda e
mais alguma situação para isto não
ter acontecido? E se, dentro de
uma a duas semanas, voltar a subir
o número de infectados e mortos
por covid-19, tudo passa como se
não houvesse causa-efeito?
O futebol é um mundo à parte
onde se pode fazer o que em tudo o
resto não é autorizado? Ao ver as
imagens do que se passou
anteontem, fica algum amargo,
algum desagrado, algum mal-estar.
Augusto K. de Magalhães, Porto

As cartas destinadas a esta secção têm de ser enviadas em exclusivo para o PÚBLICO e não devem exceder as 150 palavras (1000 caracteres). Devem indicar o nome, morada e contacto
telefónico do autor. Por razões de espaço e clareza, o PÚBLICO reserva-se o direito de seleccionar e editar os textos e não prestará informação postal sobre eles cartasdirector@publico.pt
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ESCRITO NA PEDRA
“Tudo quanto aumenta a liberdade aumenta a
responsabilidade” Victor Hugo (1802-1885),
escritor e político
Tenho um excelente ministro da
Administração Interna António Costa
(reacção do primeiro-ministro à contestação
no Parlamento a Eduardo Cabrita)
O NÚMERO

NESTE DIA 13 DE MAIO

Jogos da última jornada da I Liga
de futebol terão 10% da lotação,
só para adeptos de clubes visitados e teste negativo para a covid

1888 É abolida a escravatura no Brasil 1917 Relato
da primeira aparição de Nossa Senhora em
Fátima, segundo os pastores Lúcia, Jacinta e
Francisco Marto 1934 Inauguração do monumento ao Marquês de Pombal, em Lisboa 1950
Primeira prova do Mundial de F1, em Inglaterra,
no circuito de Silverstone 1981 João Paulo II ferido a tiro, na Praça de S. Pedro, no Vaticano, pelo
turco Mehmet Ali Agca 1988 Morre, com 58
anos, o compositor e trompetista Chet Baker
2015 Em Portugal, entra em vigor o novo acordo
ortográfico 2017 Portugal ganha pela primeira
vez, o Festival Eurovisão da Canção, com Amar
pelos dois, interpretada por Salvador Sobral

10%

e a cor de Sintra for verde,
os verdes de Sintra só se
compreendem contra os
brancos que lhes fazem
companhia: as neblinas e
os fumos que pairam
sobre tudo, como almas não tanto
perdidas como encontradas, quase
felizes de se acharem em casa.
São cores que é preciso cheirar,
nevoeiros que é preciso percorrer,
que vão dar a sítios que só assim
existem.
Passou o meio da Primavera e
Sintra entrou na Primavera tardia.
Primavera Tardia é o filme de Ozu
de que mais tenho gostado
ultimamente, ajudado pela
reconsideração de Adam
Mars-Jones no livro que lhe
dedicou, chamado Noriko Smiling.
Antes de ser alterado por mais
esta obra-prima de Ozu, eu nunca
tinha pensado que a Primavera
tinha uma metade tardia: até os
títulos dos filmes dele mudam para
sempre a nossa maneira de ver as
coisas.
Agora não vejo outra coisa à
frente. Hoje vi a chuva, acabada de
cair na estrada que vai de Colares
ao cabo da Roca, a arrepiar
caminho e a transformar-se em
vapor.
Não chegou a molhar o chão e já
estava feito em neblina, subindo do
chão como se tivesse cumprido um
sonho.
Não sei que conjugação de calor e
água é necessária para causar uma
evaporação tão dramática —
pareciam fantasminhas a abrir os
braços para respirar o ar da serra —,
mas deve ser própria da Primavera.
E da indecisão do sol e da chuva a
sucederem-se alegremente, como
se estivessem a brincar ao
“primeiro, eu!”, “não, eu!”, “agora
sou eu!”.
Para se dar valor à Primavera — e,
sobretudo, à tardia — é preciso lutar
contra a pressa de esperar que
venha o Verão. Até porque o Verão
tardio — que, não tarda, chegará,
enquanto estivermos todos
distraídos pela chegada do mês de
Agosto — tem inelutavelmente
qualquer coisa de triste.
Ao contrário dos vapores
bruxuleantes de Maio.
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Espaço público

O erro do obelisco de Oeiras e algumas histórias em volta
Em Público
o

A

Nuno Pacheco
inda mal tinham sido lançados
os foguetes do Dia Mundial da
Língua, andou por aí, com
algum alarido, um erro
ortográÆco dos antigos, nascido
de ignorância ou desmazelo: a
troca da palavra “lazer” por “laser” no texto
de um enorme obelisco inaugurado em Oeiras
no dia 25 de Abril. Não se tratou de devaneio
ou liberdade linguística, embora o tenham
plantado no Parque dos Poetas, foi mesmo
um erro de palmatória. Que fez as delícias das
redes sociais, glosado e gozado com
sucessivas ferroadas anedóticas, entre as
quais se via uma montagem do dito obelisco
numa das célebres cenas iniciais do Ælme
2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick.
Na verdade, não foi só o erro, que até passa
por pequeno diante do gigantismo da obra.
Conhecem o obelisco egípcio de Luxor, na
Praça da Concórdia, em Paris? Pois imaginem
uma coisa do mesmo formato, não com uns
vetustos 3300 anos (como o que foi oferecido
pelo Egipto a França, em 1836) mas com duas

tenras semanas; não com 22,86 metros (mais
o pedestal, com nove, e a pirâmide dourada
no topo, com três metros e meio) mas com
17,59 metros de altura. Imaginaram? Então aí
têm o obelisco de Oeiras. Porquê 17,59
metros? Por simbolismo, naturalmente.
Foi em 1759 que Oeiras foi elevada à
categoria de vila, em 7 de Junho (por Carta
Régia de D. José I atribuindo a jurisdição das
suas terras ao seu primeiro-ministro,
Sebastião José de Carvalho e Melo, que juntou
ao título de Marquês de Pombal o de 1.º conde
de Oeiras), constituindo-se o município um
mês depois, em 13 de Julho de 1759. Como
fazer um obelisco com 1759 metros era coisa
impensável e um com o mesmo número de
milímetros pareceria ridículo, alguém deve
ter magicado nos 17,59 metros. E assim Æcou,
gerando animada discussão acerca da sua
forma, dimensão e preço (600 mil euros).
Mas voltemos ao erro, que embora
pequeno tem mais que se lhe diga. Lazer (do
latim licere) quer dizer “ócio, vagar, tempo
disponível para se fazer qualquer coisa”. E era
isso que devia estar no obelisco. Mas Æcou
“laser”, que os dicionários portugueses
importaram directamente do original inglês,
absorvendo-lhe também a pronúncia. Lido à
portuguesa, “laser” não devia diferir de
“lazer”, soando o “a” como em “lasanha”, por
exemplo. Mas na verdade dizemos “lêiser”,
como “gêiser” (do inglês geyser, nascente de
água quente). E não só o dizemos, com
naturalidade, como o Dicionário da Academia

das Ciências de Lisboa propõe a mesma
pronúncia para ambas, “laser” e “gêiser” (2.º
volume, págs. 1879 e 2231). De notar que a
forma gráÆca “lêiser” já consta de alguns
dicionários, embora com escasso uso.
O que é “laser”? É, segundo os dicionários,
“um dispositivo que emite um feixe
luminoso” e, citando ainda um deles, o de
José Pedro Machado (tomo XIII), “o seu nome
formou-se com as primeiras letras das
palavras inglesas light amplification [by]
stimulated emission [of] radiation, isto é,
ampliÆcação de luz por emissão estimulada
de radiação”. Como se escreve “laser”
noutras línguas? Como no original. Mas com
diferenças de pronúncia: se em Portugal,
mimetizando a pronúncia inglesa, lemos
“lêiser”, em francês soa como “lázée”, em
italiano como “láazer”, em espanhol como

Andou por aí, e
provocou algum alarido,
um erro ortográÄco dos
antigos: a troca da
palavra ‘lazer’ por ‘laser’
num obelisco
inaugurado em Oeiras

“lácer” e em alemão algo como “leiezáa”.
As diferenças residem numa coisa chamada
sistema vocálico, que tem regras próprias
para cada idioma ou até para variantes de um
mesmo idioma. Não é preciso ir muito longe.
Basta ver Portugal e Brasil, onde uma palavra
como “saudade” soa ora como “sódàde” ora
como “sódàdji”. E são esses sistemas
vocálicos, que inconscientemente regem os
nossos exercícios de leitura, que tornam
ridículo o esquematismo das regras
ortográÆcas que Ængem que eles não existem.
Duas curiosidades, ainda: antes de ser coisa
tecnologicamente moderna, “laser” já foi
uma “espécie de resina aromática”, diz o
Dicionário Etimológico de José Pedro Machado
(vol. III, pág. 389), citando a História Natural
de Plínio, dos anos 77 a 79 da nossa era. E o
Houaiss de 2001 (pág. 2237) diz que “laser” é
também um “pequeno veleiro para lazer e
regata, com casco de Æbra de vidro e um
único mastro”.
Por Æm, sem que nos afastemos dos turvos
mares das palavras equívocas, aqui Æca um
conselho útil a quem se vai aventurando a
escrever “corrução” em vez de “corrupção”:
as duas palavras existem, mas não são
variantes alternativas. A primeira, todos
sabemos o que é; já a segunda, convém
dizer, é… “uma espécie de diarreia”.
Nenhuma é agradável ao olfacto, mas não
são a mesma coisa.
Jornalista. Escreve à quinta-feira

Uma estratégia da UE para as terapêuticas contra a covid-19

O

Stella Kyriakides
ritmo da vacinação acelera-se
na UE, com um aumento diário
de vacinas administradas. Até
ao momento, mais de 215
milhões de doses foram
entregues aos
Estados-membros e mais de 35% da
população adulta recebeu uma primeira
dose. Reforçamos a nossa capacidade de
fabrico e distribuição de vacinas e olhamos
para o futuro com otimismo, no bom
caminho para vacinar 70% da nossa
população adulta até julho.
O desenvolvimento e a distribuição de
vacinas seguras e eficazes, embora em
primeiro plano na resposta à covid-19, não
podem ser a única linha de defesa. As vacinas
são um ponto de viragem, permitindo salvar
vidas, mas não acabam com a pandemia. Este
vírus continuará connosco e as pessoas
infetadas continuarão a necessitar de

tratamento, quer nos hospitais, quer em
casa. Isto é importante devido à
multiplicação de variantes e face ao número
crescente de doentes com efeitos graves e
prolongados.
Paralelamente à vacinação, temos de fazer
tudo para proteger as pessoas e para curar
melhor esta doença. As terapêuticas têm um
papel crucial: podem acelerar a recuperação,
reduzir os internamentos hospitalares e
salvar vidas. Combatem o vírus e aliviam a
pressão nos sistemas de saúde
sobrecarregados. Temos de nos empenhar
mais no desenvolvimento de medicamentos
inovadores e na identiÆcação das
terapêuticas mais promissoras.
A investigação está em curso e, embora
estejam a decorrer dezenas de projetos,
temos até agora um único medicamento
autorizado contra a covid-19 na UE. A Æm de
unir esforços para acelerar o
desenvolvimento, o fabrico e a oferta, vamos
lançar uma nova estratégia da UE em matéria
de terapêuticas contra a covid-19 com o
objetivo de, até outubro, desenvolver e
autorizar três novas terapêuticas eÆcazes
contra a covid-19 com potencial de mudar o
curso desta doença.
É um objetivo ambicioso, mas viável — e
necessário. Se aprendemos algo ao longo do
último ano foi que trabalhar em conjunto a

nível da UE é a única forma de ter resultados
concretos. A força da nossa estratégia reside
na coordenação e na ação conjunta na
investigação, desenvolvimento, fabrico,
aprovação, disponibilização e utilização Ænal
dos medicamentos.
Como primeiro passo, garantiremos o
apoio à investigação e ao desenvolvimento
das terapêuticas mais promissoras. Iremos
mobilizar investimentos do orçamento da UE
para assegurar capacidades de fabrico
Çexíveis, para que as terapêuticas contra a
covid-19 sejam produzidas em quantidade
suÆciente assim que autorizadas. A próxima
etapa consiste em identiÆcar os cinco
candidatos mais promissores — tanto nas suas
formas atuais como em possíveis mutações.
As competências cientíÆcas da Agência
Europeia de Medicamentos serão
mobilizadas em todas as fases. Paralelamente
ao desenvolvimento e à introdução de novas
terapêuticas no mercado, temos de garantir
que os Estados-membros têm acesso às
mesmas o mais rapidamente possível,
combinando o nosso poder de negociação e
assegurando a equidade de acesso. Estamos
prontos a apoiar os Estados-membros na
aquisição de, pelo menos, três novas
terapêuticas autorizadas até ao Ænal de 2021.
Garantir que os medicamentos chegam aos
cidadãos de toda a UE tão rápida e

equitativamente quanto possível exige
trabalho em equipa.
As nossas novas ações no domínio das
terapêuticas são um exemplo paradigmático
do valor da futura Autoridade Europeia de
Preparação e Resposta a Emergências
Sanitárias. A capacidade de prever ameaças
emergentes, a disponibilidade de recursos e
procedimentos médicos essenciais para
ativar rapidamente os mecanismos de crise e
a existência de sistemas de saúde e cadeias de
abastecimento fortes e resilientes para fazer
face às pressões das pandemias
permitir-nos-ão colmatar as lacunas para
futuras crises sanitárias. Quando o tempo
urge, é fundamental mantermo-nos na
vanguarda.
A estratégia da UE em matéria de
terapêuticas contra a covid-19 é mais um
passo para relançar as nossas vidas,
economias e sociedades. É parte de uma
União Europeia da Saúde forte e genuína, na
qual todos os países da UE se preparam e
respondem em conjunto às crises sanitárias e
asseguram a disponibilidade de material
médico inovador e a preços acessíveis,
incluindo as terapêuticas necessárias para
combater a covid-19.
Comissária europeia da Saúde
e Segurança dos Alimentos
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Assim, não! E o Estado de direito democrático?

Irene Flunser Pimentel

Não, assim não, António
Barreto. De que serve
continuarmos a viver em
democracia se o que se
passa nela é pior do que o
que existia em ditadura?
“La fin justifie les moyens? Celà est possible.
Mais qui justifiera la fin?”
Albert Camus, L’Homme révolté

C

onstatar que a Justiça
portuguesa actual não se
recomenda e constatar que há
assédio sexual, proÆssional,
moral e mental, perpetrado por
pessoas em lugar de poder, que
atinge sobretudo mulheres, deveria servir
para propor medidas urgentes de reforma da
Justiça e meios de combate à agressão
baseada no género, bem como para
condenar eticamente esse comportamento.
No fundo, estas duas constatações estão
relacionadas com o mesmo factor: a
imperfeição da Justiça actual e a necessidade
urgente de a reformar, em democracia.
Tenho assistido a derivas que não só não
combatem os problemas e o mau
funcionamento da Justiça, como não lutam
contra o comportamento de assédio que se
condena. Este só se combate através da
mudança económica, social, política e mental
que o sustenta. Num dos casos, essa deriva,
segundo penso, ao branquear a ditadura, está
a favorecer a ascensão da extrema-direita
populista. Serve-a afirmar que a “Justiça”
durante a ditadura de Salazar e Caetano era
“mais séria” do que a actual. Mesmo
reconhecendo que esta é imperfeita,
corporativa, lenta, ineficiente, desigual e
injusta.
Eu sei que, na entrevista recentemente
dada ao Sol, António Barreto distinguiu a
“justiça” dos tribunais plenários da chamada
Justiça cível e criminal da ditadura. Mas
lembro que toda ela era política e não era
independente do poder político, que
nomeava os juízes, que sentenciavam
consoantes leis iníquas. Sei também que o
entrevistado disse temer ser mal interpretado.
Pessoalmente, interpretei as suas palavras
como um branqueamento dos tribunais da
ditadura. Só para falar dos tribunais
“plenários”, os respectivos juízes
condenavam politicamente os “réus”,
coincidindo o texto da sentença aplicada com
a redacção do próprio texto do processo
instruído pela... polícia política. E esta
“investigava”, através da tortura.
Nem vou referir os tribunais

administrativos, mas é muito interessante
verificar como processos, cujo julgamento
atravessou no tempo a ruptura política de 25
de Abril de 1974, resultaram em sentenças
opostas, às vezes dadas pelos mesmos juízes.
Quanto às leis seguidas pela “Justiça” da
ditadura, lembro só as que atacavam as
mulheres, sujeitas ao “chefe da família”,
segundo o Código Civil. Uma mulher que
fosse alvo de violência doméstica (termo que
nem sequer existia) e fugisse do perpetrador
era “legalmente” colocada pelo tribunal
(dizia-se “depositada”) no “lar conjugal”.
Para não falar do femicídio, que não era
condenado, e muito menos o era o assédio.
Recordo também que, na Justiça
portuguesa, não houve ruptura, mas
continuidade entre a “do antigo regime” e a
do “novo regime”. Evidentemente que hoje
esses juízes já estão reformados e não se lhes
pode exclusivamente atribuir a imperfeição
da actual Justiça, que, em parte, se deve
também à História recente. Os constituintes
de 1975/76 — e bem — não só tiveram o
cuidado de acabar com qualquer “justiça”
especial, fosse política ou militar, como
actuaram com a preocupação de lutar pela
independência da Justiça e pelo reforço do
seu poder soberano, nomeadamente ao
decidirem que os juízes seriam inamovíveis.
Mas assiste-se hoje certamente a efeitos
perversos, entre os quais se contam o reforço
do corporativismo de uma classe que, além
do mais, está sindicalizada, faz greve, julga em
causa própria e não é fiscalizada
externamente. Haverá também problemas ao

nível do recrutamento e da formação: um juiz
que defende a violência doméstica ou outro
que apresenta publicamente formas de
escapar às regras de confinamento em
situação pandémica pode ser juiz?
Não, assim não, António Barreto. De que
serve então continuarmos a viver em
democracia, se o que se passa nela é pior do
que o que existia em ditadura? Não diminuiu
essa afirmação a democracia e não reforça os
aspirantes de extrema-direita a erguerem
uma IV República?
Sei que há também, por falta de confiança
na Justiça actual, a tentação de recorrer a
linchamentos e ao abandono da ética, do
Estado de direito e da democracia. Ainda mais
quando se faz isso no âmbito da justíssima

Enquanto mulher, ‘eu
também’ fui assediada
e fiquei desempregada,
e qualquer uma da
minha geração sabe que
esse comportamento
nem era socialmente
condenado
PAULO PIMENTA

luta contra o assédio social, no qual assisti nos
últimos dias também a uma deriva, ao
apelar-se à denúncia nominal de assediadores
sexuais, morais ou psicológicos. Enquanto
mulher, “eu também” fui assediada e até
fiquei desempregada, por não aceitar uma
“troca de favores”, e qualquer uma da minha
geração sabe que no passado esse iníquo
comportamento nem sequer era socialmente
condenado.
Hoje, felizmente, é-o, e, como qualquer
mulher e homem, farta do assédio,
regozijo-me com a existência da censura
social, fundamental para a denúncia da sua
existência e para o combate contra essa
expressão de abuso de poder. Trata-se de
uma luta que deve contar com todas e todos,
com as feministas socialistas, liberais e
radicais e todas as mulheres e todos os
homens decentes que abominam o abuso de
poder e a misoginia (é disso que se trata).
É um combate que tem de envolver
sobretudo as mulheres mais frágeis que
menos se podem defender e mais estão
sujeitas ao assédio. Lembro-me do primeiro
referendo contra a ilegalização da IVG, onde
não se conseguiu obter o “sim”, em cuja
campanha, na qual participei, surgiram
mulheres conhecidas a dizerem “eu também”
(recorri ao aborto clandestino). A maioria das
mulheres mais desprotegidas, que praticavam
nas piores e mais perigosas condições o
aborto clandestino, não se sentiram
envolvidas e não foram votar. Aprendeu-se
com o erro e conseguiu-se a vitória do “sim”
no segundo referendo.
É um facto que os processos judiciais não
têm conseguido fazer justiça nestes casos,
mas substituí-la pela justiça por conta própria,
imediata, cai-se no linchamento. E, como diz
Carmo Afonso, no Expresso, de 11 de Maio,
“atacar unicamente os assediadores e não
estas causas é apenas uma inversão do poder:
a vítima passa à posição de domínio, passa a
ocupar um papel em que o agressor vê
reduzidos os habituais direitos e garantias de
defesa e a sua vida pode traduzir-se numa
entrada no mundo dos infernos”.
O que todos e todas queremos é acabar
com as vítimas e alargar o campo da
igualdade e da justiça, eliminando fontes de
poder arbitrário fundadas na desigualdade
estrutural. E não fazer novas vítimas, com o
abandono da presunção de inocência e o
direito de defesa. Não, assim não, porque os/
as assediadores continuarão incólumes e as
suas principais vítimas sem defesa. Que
fazer? Tem de haver mecanismos preventivos
e punitivos, com provas, no momento do
assédio, ou quase de imediato. Dizer sempre
não. Reagir e não aceitar o assédio em troca
do que quer que seja.
Não vejo outra forma de lutar pela Justiça
e contra o assédio (poderia falar também da
corrupção) do que no seio da democracia e
do Estado de direito, pela igualdade e
justiça, corrigindo as imperfeições. E,
parafraseando Albert Camus, combater
sempre com a postura de que não é o fim
que justifica os meios, mas que são estes que
justificam o fim.
Historiadora
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Política Deputada do CDS fala da comissão de Inquérito ao Novo Banco

Novo Banco: “Tudo isto
é feito para ser opaco”
Cecília Meireles A deputada do CDS está convencida de que o
processo do Novo Banco foi “feito para ser opaco”. E culpa
também a Comissão Europeia, cuja posição, critica, não
defende o “erário e os contribuintes” portugueses
Hora da Verdade
Ana Sá Lopes e Eunice Lourenço
(Renascença)
Cecília Meireles diz que o CDS se
vai opor a nova injecção de
capital no Novo Banco enquanto
os “incumprimentos contratuais”
que a auditoria do Tribunal de
Contas identiÆcou não forem
sanados. A entrevista pode ser
ouvida às 23h na Renascença.
Parece que Luís Filipe Vieira se
assustou quando lhe disse que
ele era o segundo maior
devedor do Novo Banco.
Supreendeu-a a reacção?
Surpreendeu-me, no sentido em
que me pareceu inusitado.
Habituei-me, nas comissões de
inquérito, a lidar com o inusitado
e com as reacções mais
inacreditáveis. À pergunta tão
simples “quanto é que deve ao
Novo Banco” vemos que, muitas
vezes, os devedores não
conseguem responder. Não sabem
a ordem de grandeza da dívida.
É tão grande, tão grande que...
Não há um sentimento de responsabilidade. A absoluta leveza com que
se fala de centenas de milhões de
euros, como se não fossem responsabilidade de ninguém, é surpreendente, no mau sentido. Mais do que
surpreendente, diria que é chocante. Já na Caixa Geral de Depósitos
vimos isto... Desde as faltas de
memória até aos desconhecimentos, até às pessoas que não têm
património — o que não foi o caso
de Luís Filipe Vieira, mas já foi o
caso em outros momentos. É sempre chocante
Luís Filipe Vieira disse que
quem assinou o contrato de
venda do Novo Banco devia ser
“enforcado”. Suponho que não
partilha a opinião, mas como é
que Æca a imagem do actual
governador do Banco de
Portugal?
Há várias responsabilidades. Não
me parece que quem está na
posição de grande devedor deva
tecer críticas, muito menos nesses

moldes. Isto dito, a situação do
governador do Banco de Portugal
é extraordinariamente frágil.
Quando Mário Centeno é
nomeado governador do Banco
de Portugal já se sabia que ele era
o principal responsável pela
venda do Novo Banco. Aquilo que
foi dito na altura pelo
primeiro-ministro, de que não
haveria qualquer impacto directo
ou indirecto no erário, era
Çagrantemente falso. E quando se
põe a mesma pessoa a ser
supervisor e defensor de uma
decisão política que tomou num
passado recente e tem impacto na
supervisão... O interesse do
Governo de Portugal, como é
óbvio, é que a estabilidade do
sistema Ænanceiro seja obtida com
o mínimo recurso ao erário. Ou
seja, é gastar o mínimo dinheiro
possível para que o banco
sobreviva. O interesse do
supervisor é que o banco esteja o
mais capitalizado possível. São
dois interesses contraditórios! E a
mesma pessoa ao pôr-se numa
posição e noutra coloca-se numa
situação difícil. Perante uma
auditoria do TdC que diz coisas
muito graves... diz que o
Ænanciamento, é óbvio, é público.
Explica o funcionamento
desequilibrado do que foi
contratado no mecanismo de
capital contingente. Diz que há
incumprimentos contratuais. Diz
que o Fundo de Resolução não
está a veriÆcar aquilo que deveria
veriÆcar... E o que o governador
do Banco de Portugal tem para
dizer é que foi salvaguardada a
estabilidade do sistema
Ænanceiro.
Centeno governador a defender
Centeno ministro?
Claro. E isto era previsível que
fosse acontecer. Acho que foi
Centeno governador a defender
Centeno ministro e Centeno
governador a defender António
Costa primeiro-ministro. O decisor
último foi o primeiro-ministro. A
frase mais clamorosa deste
processo todo é do
primeiro-ministro, a de que não

iria haver impacto directo ou
indirecto nos contribuintes. O TdC
vem dizê-lo, mas isso nós já
sabíamos. Claro que se todos os
anos há uma injecção do Fundo de
Resolução e o Fundo de Resolução
vive de empréstimos que o Estado
lhe dá, é evidente que há
Ænanciamento público. Agora, o
mecanismo de capital contingente
— é um palavrão usado para
designar o mecanismo através do
qual o Fundo de Resolução tem de
pôr dinheiro no Novo Banco — é
em si desequilibrado. E isso o TdC
vem dizer e merecia uma
explicação, porque o Governo
aceitou e negociou esta venda.
A auditoria valida uma nova
injecção no Novo Banco ou
não?
Não. A auditoria identiÆca
incumprimentos contratuais. O
primeiro-ministro tem de vir dar
explicações. O primeiro-ministro,
aquando da aprovação do
Orçamento, disse que os contratos
são para cumprir. E agora vem o
TdC e explica que o Fundo de
Resolução não está a Æscalizar
como devia se o Novo Banco está a
cumprir ou não. Não é só do lado
do Estado que os contratos são
para cumprir. Como também tem
de explicar algumas coisas sobre
este mecanismo de capital
contingente. Eu já nem vou ao
facto de o contrato que o Estado
português tem de cumprir só estar
redigido em inglês. O mínimo que
se pode pedir é que, quando se
vincula o Estado a um contrato,
este esteja em língua portuguesa.
O que é o mecanismo de capital
contingente?
É um mecanismo que diz que, se o
capital do Novo Banco descer
abaixo de um determinado limite e
houver perdas num conjunto de
activos, então o Estado tem de
repor o capital. Tem de fazer uma
entrada de dinheiro. Este
mecanismo sempre foi suposto
funcionar com o Estado a meter
dinheiro no Novo Banco. É
evidente que, se o Estado diz ao
Novo Banco “meus senhores, se
perderem dinheiro em

A Comissão
Europeia é céptica
em relação à
existência de
bancos
portugueses
É impossível não
Äcar com a
sensação de que
tudo isto é feito
para ser opaco

determinados activos nos próximos
anos e o vosso rácio de capital
descer abaixo de determinados
limites, nós aqui estamos, nós
pomos o dinheiro”... Se isso
acontecer, daqui a dez anos, daqui
a 15 anos, se os senhores quiserem
correr o risco de recuperar esses
activos, o risco corre por vossa
conta, porque nós nessa altura já
não vamos meter dinheiro. É
evidente que os incentivos estão
todos lá para que isto seja utilizado
ao máximo. O incentivo está lá para
que o Novo Banco queira resolver o
máximo possível de crédito
malparado neste momento. E
como se resolve rapidamente um
problema de crédito malparado?
Vende-se ao preço que alguém
estiver disponível para pagar. A
própria Comissão Europeia, não
tenho dúvidas, pressionou para
que isto acontecesse, porque quer

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 • Quinta-feira, 13 de Maio de 2021 • 9

JOSE FERNANDES

“Enquanto tiver
condições mínimas,
exercerei o mandato”
O que é que sente quando vê o
CDS com 1% nas sondagens?
Tenho para mim uma regra: não
me desfocar de prioridade. E
sempre achei que quando se faz
política sobretudo quando se
exerce um cargo de
representação as nossas
prioridades têm de ser o que
está fora do partido e não o que
está dentro do partido. Sobre
questões internas e de
estratégia interna do CDS só falo
nos órgãos próprios do partido.
Mas o que é que penso quando
vejo 1% nas sondagens? Uma
enorme tristeza.
Acha que vai cumprir o seu
mandato de deputada até ao
fim da legislatura ou sente
pressão para dar o lugar ao
líder do partido?
Enquanto eu sentir que tenho as
condições mínimas para
representar o CDS, eu exercerei
o meu mandato. Quando sentir
que essas condições deixam de
estar reunidas,
independentemente de
pressões, retirarei daí as
consequências.
Mas sente a pressão?
Acho que infelizmente o que se
passa nos órgãos do partido
passa-se na praça pública,
portanto é desnecessário eu
estar a qualificar aquilo que
acontece.
Quando é que pode achar que
não tem condições para
continuar a ser deputada?
Nesse dia, eu falarei disso. Até
lá, não. Até lá, a minha
concentração é máxima e é no
que está fora do partido.

tirar o crédito malparado dos
bancos portugueses. O que eu não
percebo é porque é que não foi dito
com transparência aos portugueses
“este banco vai custar mais 4 mil
milhões de euros”. Ou pagávamos
agora ou nos próximos cinco anos.
Escolhemos pagar nos próximos
cinco anos.
O CDS opõe-se a nova injecção?
Enquanto o TdC não acautelar que
está a haver cumprimento, nós
evidentemente não podemos
aceitar a lógica de cumprir
contratos. Se os incumprimentos
que o TdC invoca forem sanados,
obviamente temos que também
tirar daí consequências.
Mas o Banco de Portugal disse
que foram sanados.
Que eu saiba o Banco de Portugal
ainda não é um tribunal. Sendo
justa, eu acho que
incumprimentos são sanáveis.

Mas enquanto não houver
explicações, acho difícil [aceitar
nova injecção]. Mas eu também
não acho aceitável que o
primeiro-ministro ao mesmo
tempo diga “está aqui um
mecanismo mas não vai ser
utilizado” e que depois venha
dizer que se tem de aprovar
injecções porque os contratos são
para cumprir. Nós não podemos
entrar numa lógica de discursos
políticos em que o que importa é
a narrativa, mesmo que ela não
tenha nenhuma adesão à
realidade. Isto não pode
continuar, porque mina a
conÆança nas instituições. Há
aqui duas coisas que o Governo
vai também ter de esclarecer que
é o chamado mecanismo de
capital backstop. Traduzindo: se
tudo correr mal, se depois de lá
pormos 3890 milhões de euros

ainda assim o Banco tiver
diÆculdades, o Estado
comprometeu-se com a Comissão
Europeia a meter lá mais 1600
milhões de euros. E esta conta
ainda não estava feita e também
vem na auditoria. Isto foi tudo
menos assumido. Foi tudo feito
por baixo do pano. E outra
questão que a auditoria levanta é,
se na altura em que isto foi
negociado, teria sido ou não
possível apresentar [o projecto de
venda] a outros concorrentes que
estivessem interessados em
apresentar condições melhores.
O TdC diz que não encontra
vestígios de isto ter acontecido. É
uma dúvida que não pode Æcar a
pairar. Havia alguém disponível
para comprar o banco em
melhores condições ou não?
Uma das recomendações que o
Tribunal faz é que haja maior

clareza entre separação de
funções entre Governo, Banco
de Portugal, Fundo de
Resolução, consultores...
Há muitas outras coisas, desde a
auditora que audita várias
entidades que têm interesses
objectivamente contraditórios até
àquilo que se descobriu ontem, de
que até o próprio assessor
Ænanceiro do Banco de Portugal
na venda do Novo Banco é hoje em
dia presidente do Conselho de
Administração da dona do Novo
Banco! É mpossível não Æcar com
a sensação de que tudo isto é feito
para ser opaco. Se não fosse, não
havia necessidade nenhuma de
todas estas construções. Não é
normal que quem está a fazer a
análise da proposta de capital
contingente e de quanto é suposto
o Estado gastar ou não, apareça,
três anos depois, a ser presidente

do conselho de administração do
comprador! Tudo isto cria uma
degradação da percepção da
opinião pública que é muito grave.
Eu não sou dada a teorias
conspirativas, mas, por mais que
se queira acreditar na boa-fé de
tudo isto, torna-se muito difícil.
Defendeu que Centeno deveria
ter acautelado no contrato que
não haveria prémios enquanto
houvesse prejuízos. Acha que
agora, quando o PS e o Governo
se vêm lamentar, são lágrimas
de crocodilo?
Há uma enorme hipocrisia
política na questão dos prémios.
Se a questão era essencial, então
tinha de Æcar acautelada no
contrato. Mas é importante
perceber qual é a lógica da
atribuição dos prémios. Se tiver a
ver com a velocidade a que os
activos estão a ser vendidos,
então signiÆca que há uma
relação entre os prémios e o
dinheiro que nós pomos no Novo
Banco. E isso é perturbador.
Quanto mais depressa forem
pedidas mais injecções,
tendencialmente maiores serão
os prémios.
Estamos a pagar duplamente?
E estamos a pagar o facto de não
ter havido a transparência de
dizer que foi criado um
mecanismo para isto acontecer. O
mecanismo de capital
contingente é criado para ser
utilizado. Aliás, o TdC dizia uma
frase que foi a mais basilar: “Nós
achávamos que 3890 milhões de
euros era o máximo e, quando
analisámos isto, percebemos que
é o mínimo.” E é verdade.
Era preferível ser o Estado a
fazer isto do que estar a pagar à
Lone Star para o fazer?
Resta saber se o faria de uma
forma mais barata ou mais cara.
Eu não tenho certeza absoluta de
que o faria de forma mais barata.
A segunda questão é se seria
possível. Uma das coisas que se
nota aqui é também a visão da
Comissão Europeia. A Comissão
acha que os bancos devem ser
limpos rapidamente e devem sair
da esfera do Estado. A Comissão
Europeia também tem aqui um
papel que, do ponto de vista
português, não é de salvaguarda
do erário público e dos
contribuintes. É preciso termos
essa consciência. Eu estou até
convencida de que a visão da
Comissão é muito céptica em
relação à existência de bancos
portugueses. Tendencialmente
tenderá a defender a
concentração dos bancos, pelo
menos na Península Ibérica. É
preciso percebermos que isto é
um problema e como é que nos
defendemos desta visão europeia.
Acho que temos interesse
estratégico em ter bancos
portugueses.
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Política

PS voltou a ter saldo positivo
de 365,7 mil euros em 2020
TIAGO PETINGA/LUSA

São José Almeida

Partido pagou um milhão
de euros à banca e mais de
1,2 milhões de euros aos
fornecedores, dívida que
baixou para metade
O PS teve um saldo positivo de 365,7
mil euros em 2020, adiantou ao
PÚBLICO Luís Patrão, membro do
secretariado nacional para a administração e coordenador da comissão de gestão do partido, autor do
relatório de contas que foi já entregue no Tribunal Constitucional.
As contas dos socialistas continuam a melhorar, pelo quinto ano
consecutivo, e só não são mais positivas, porque foi decidido fazer uma
“provisão de valor muito representativo”, concretamente de 2,197
milhões de euros, “para cobrir os
pedidos de restituição de IVA legalmente apresentados e não atendidos, até agora, pela Autoridade Tributária”, lê-se no relatório, a que o
PÚBLICO teve acesso, e que garante:
“Esse valor será para recuperar logo
que reconhecida, pelos tribunais, a
razão de fundo que sentimos ter.”
É, aliás, o facto de ter decidido
fazer a provisão, que faz com que o
passivo se tenha mantido “quase
inalterado”, explica Patrão. Isto porque, embora “o passivo corrente se
tenha reduzido em 1,6 milhões de
euros, o passivo não corrente aumentou devido a operações contabilísticas”, como a constituição dessa provisão. Já o activo “aumentou em 540
mil euros, nomeadamente por incremento das disponibilidades em caixa”, acrescenta.
Com resultados operacionais “ainda mais signiÆcativos”, atingindo
“mais 682 mil euros”, o PS conseguiu
melhorar os fundos patrimoniais —
“que correspondem ao capital social
das empresas” — em “mais de meio
milhão de euros (561 mil euros), deixando cada vez mais longe os cenários de inviabilidade Ænanceira”,
frisa Patrão. Mas os fundos patrimoniais ainda são negativos em menos
3,2 milhões de euros, explica.

Um milhão à banca
Um dos objectivos que o PS continua
a cumprir é o “da redução do endividamento bancário”, que baixou
em 10,8%, “tendo sido pago à banca
mais de um milhão de euros de crédito”, de acordo com os planos de
pagamento anteriormente negociados, ao mesmo tempo que “não foi
contraído, neste exercício, nenhum
novo empréstimo bancário”, garan-

metade (menos 47,1%) tendo sido
pagos mais de 1,2 milhões de euros,
até como forma de apoiar as empresas e o emprego, num ano de profunda crise pandémica”, explica Luís
Patrão, que pormenoriza: “Conjuntamente a bancos e a fornecedores, a
dívida global foi reduzida em 2,27
milhões de euros, o que representa
menos 18,4%”

Setenta e três funcionários

te o responsável pela gestão Ænanceira dos socialistas.
No Ænal de 2020, “o endividamento total” do PS situa-se “em 8,7
milhões de euros” quando era de
“9,7 em 2019”, lê-se no relatório de
contas a que o PÚBLICO teve acesso.
Por outro lado, “os juros suportados
reduziram-se em 11,9%, devido à
consistente diminuição dos montantes em dívida e à boa gestão dos
empréstimos”, salienta este dirigente nacional do partido.
Além do pagamento de empréstimos anteriores, foram pagas “quase
integralmente” as dívidas “ainda
subsistentes das campanhas eleitorais das autárquicas de 2017 e das
europeias, das legislativas e das
regionais da Madeira de 2019”,
adianta Luís Patrão, que acrescenta:
“A única excepção é a dos fornecedores com quem temos em curso
planos mensais de pagamento, que
terminarão em 2021”.
Outra dívida que reduziu foi a fornecedores, que baixou para “quase a

Luís Patrão, do secretariado
nacional, é o coordenador da
comissão de gestão do PS

8,7

milhões de euros é o montante
correspondente ao valor total da
dívida do PS no final de 2020

107

é o número total de funcionários
com vínculo ao PS, incluindo
PS-Madeira, PS-Açores e JS

Quanto aos gastos com funcionários,
Patrão assume que “o número de
trabalhadores e as despesas com
pessoal se mantiveram sensivelmente inalterados, a um nível compatível
com a receita corrente”. Segundo o
relatório houve “uma redução em
relação ao ano anterior de menos
4,0%” em relação a 2019, tendo sido
gastos 1,85 milhões de euros, “dos
quais 75%, tal como em anos anteriores, são relativos a vencimentos e
17% relativos a encargos sobre remunerações”, além de 8% “repartidos
por subsídio de almoço, seguro acidentes de trabalho, medicina no
trabalho, entre outros”. Em 2020, o
PS aumentou em 3% os salários.
O PS tem menos um funcionário
em relação ao ano anterior e, no Ænal
de 2020, o quadro de pessoal tinha
73 trabalhadores: 36 na sede nacional, 23 nas federações do continente,
oito no PS-Açores, quatro no PS-Madeira e dois na JS. Além destes,
segundo o relatório, “há 34 funcionários que se encontram autorizados
a prestar funções noutras entidades,
por requisição ou cedência, o que
perfaz o total de 107 funcionários
com vínculo ao partido”.
Em ano de pandemia, a “grande
parte dos funcionários esteve em
conÆnamento, trabalhando a partir
de casa, o que levou o partido a
aumentar o número de equipamentos informáticos portáteis disponibilizados, a melhorar a organização
arquivística digital e a dar prioridade
às comunicações electrónicas em
relação às reuniões presenciais”,
refere ainda o relatório.
O valor das quotas pagas pelos
militantes “ultrapassou um milhão
de euros, o que permitiu Ænanciar
“diversas obras e melhoramentos em
sedes locais e em federações”, assim
como na sede nacional.
Para estes investimentos contribuíram também “as contribuições
mensais regulares dos deputados à
Assembleia da República, agora
generalizadas e sistemáticas”, explica Luís Patrão, contribuições que
também “permitiram lançar novos
projectos e programas, como o Centro da Esquerda”.

Deputado do
Bloco desiste
da corrida
autárquica
Liliana Borges

Decisão surge depois de
Luís Monteiro ter sido
acusado de violência
doméstica pela
ex-namorada
O deputado do Bloco de Esquerda,
Luís Monteiro, fez saber ontem que
desiste da candidatura autárquica à
Câmara de Gaia. A decisão do dirigente bloquista surge depois de ter sido
acusado de violência doméstica por
uma ex-namorada, Catarina Alves.
Apesar de ter negado a acusação que
lhe foi dirigida e de ter aÆrmado que
irá fazer uma queixa-crime contra a
queixosa, Luís Monteiro decidiu
abandonar a candidatura de forma a
não prejudicar os resultados do partido. O deputado irá manter-se na
Assembleia da República (AR).
Numa nota enviada ao PÚBLICO, o
deputado esclarece que “face ao efeito público das calúnias” que diz terem
sido lançadas a seu respeito e, “após
ponderação”, solicitou à comissão
coordenadora concelhia do BE de
Vila Nova de Gaia a sua substituição
como cabeça de lista à câmara nas
próximas eleições autárquicas.
A saída de Luís Monteiro acontece
a cerca de uma semana da realização
da convenção nacional do partido,
que se reúne a 22 e 23 de Maio, em
Matosinhos. “Pela mesma razão, até
que o processo judicial que promovi
esclareça deÆnitivamente a natureza
daquelas acusações contra mim, não
estarei disponível para integrar qualquer lista candidata a órgãos do BE”,
diz ainda o deputado.
O parlamentar irá continuar na AR
com o apoio da direcção do BE. “Continuarei a desempenhar todas as
minhas actuais funções, na AR e na
organização partidária, nomeadamente na direcção distrital do Porto
e na concelhia de Gaia”, diz.
A denúncia foi feita pela alegada
vítima, Catarina Alves, a 4 de Maio,
no Twitter. Na publicação, a ex-namorada do deputado identiÆcou o bloquista como o seu agressor e lamentou não o ter denunciado mais cedo,
por recear as consequências. Em resposta ao PÚBLICO, Luís Monteiro
negou as acusações, aÆrmou que foi
ele a vítima de violência doméstica e
anunciou que iria apresentar queixa
contra Catarina Alves.
Um dia depois de ter sido conhecida a denúncia, o BE quebrou o silêncio e aÆrmou (também numa nota)
que “o recurso à justiça é a forma de
apurar factos e punir abusos”.
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Drones vigiaram
45.350 km2 de floresta
e detectaram 62 fogos
Nuno Ribeiro

Drones cumpriram 97
missões num total de 395
horas. Em Junho está
prevista a utilização de
nove destas aeronaves
Mais de 45 mil km quadrados foi a
área abrangida na vigilância dos drones no combate aos fogos Çorestais
em 2020. Este cálculo foi efectuado
ontem, no Estado-Maior do Comando
Conjunto para as Operações Militares
(CCOM), em Oeiras, na apresentação
das missões previstas para a utilização das aeronaves não-tripuladas
para a campanha 2021 de vigilância e
detecção de incêndios rurais.
O valor da área abrangida pela vigilância aérea, 45.350 km2, é calculado
pela conjugação de diversos parâmetros: o raio de acção das três bases
operacionais na Lousã, Macedo de
Cavaleiros e Beja; as seis antenas dispostas ao longo do território continental; e as áreas de exclusão dos
aeroportos Humberto Delgado, em
Lisboa, Francisco Sá Carneiro, no
Porto, e de Faro. “É uma cobertura
signiÆcativa, considerando as áreas
de risco”, admitiu o contra-almirante
Nobre de Sousa, subchefe do CCOM.
SigniÆcativa, mas não exclusiva.
Através de uma antena móvel montada numa carrinha, a área de vigilância
pode ser alargada. Não só no combate aos fogos, mas a outras missões,
como a imigração ilegal na costa Sul
de Portugal, operações de natureza
militar ou de outro âmbito. Aliás, em
2020, os drones foram utilizados, fora
do período de fogos, na monitorização de diques de barragens e pedreiras em três missões solicitadas pelo
Ministério do Ambiente.

Dos 12 aparelhos contratados pelo
Estado e com seis antenas Æxas no
solo, só seis, já aceites e certiÆcados,
podem operar ao mesmo tempo.
Mas em Junho, foi ontem anunciado,
serão nove os drones activos. Com
uma taxa de disponibilidade de 70%,
tal signiÆca a garantia de, pelo
menos, oito destes aparelhos estarem operacionais.
O dispositivo operacional para a
época de fogos rurais de 2021 prevê
um aumento das equipas de operadores. Passarão a ser nove, sete das
quais com cinco militares da Força
Aérea, e as outras duas mistas, integrando cinco elementos dos três
ramos. Os aparelhos Ogassa, quatro
do modelo 42N (descolagem convencional) e dois do modelo VN (descolagem vertical), fabricados pela
empresa portuguesa UAvision, da
região de Torres Vedras, têm uma
autonomia de voo de seis a nove horas
a uma altitude máxima de três mil
metros, com um consumo de combustível de 1,5 litros por hora. O preço
por unidade é de cerca de 300 mil
euros e os constrangimentos são em
tudo idênticos aos das aeronaves tripuladas. Ou seja, a sua utilização
depende das condições meteorológicas e da integração no espaço aéreo.
O tenente-general Marco Serronha,
chefe do Estado-Maior do CCOM, e o
contra-almirante Nobre de Sousa destacaram a especiÆcidade da formação. Implica conhecimentos de inglês,
idioma oÆcial da navegação aérea, e
traquejo técnico, o que limita o campo de recrutamento de formandos.
Os resultados operacionais de 2020
revelam o cumprimento de 97 missões, num total de 395 horas, com a
detecção de 62 focos de incêndio.
Trinta e cinco em Mirandela, 18 na
Lousã e nove em Beja.

EPISÓDIO 11

13 MAIO ÀS 17H00

A IMPORTÂNCIA DO SONO
PARA A SAÚDE FÍSICA E MENTAL
Uma conversa sobre sono
Dormimos pouco, dormimos mal, dormimos fora de horas. E, com a pandemia, muitas
pessoas passaram a dormir ainda pior. Há um problema de sono pouco diagnosticado na
população portuguesa e já vai sendo altura de o abordar e de o corrigir. O sono é essencial para o nosso bio-ritmo e para a recuperação de energia. Mas não só: é também um
importante pilar do nosso bem-estar e uma forma de prevenir e controlar doenças graves.

Transmissão no site, Facebook e Youtube do Público

Vamos pôr a saúde em dia?

MANUEL CASCALHEIRA

Sandra Marques

Paulo Farinha

Especialista em medicina interna e
Coordenadora da consulta de medicina
do sono da Clínica Lusíadas Almada

Jornalista

Parceria

Os aparelhos Ogassa são produzidos pela portuguesa UAvision
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Sociedade Verbas do Plano de Recuperação e Resiliência

PRR tem 45
milhões para
melhorar
acessibilidades
para pessoas
com deƊciência

PAULO PIMENTA

Investimento divide-se em três
programas de intervenção: para vias
públicas, edifícios públicos e habitações
Ana Cristina Pereira
O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) tem 45 milhões de euros
para derrubar barreiras e acelerar
as acessibilidades físicas para pessoas com deÆciência ou incapacidades. E outros três para uma plataforma digital que as ajudará a saber
de antemão se alguns edifícios têm
ou não acessibilidade.
Os valores são referidos na terceira componente do plano, disponibilizado pelo Governo na Internet:
dão 25 milhões para criar acessibilidades nos espaços públicos de circulação e mobilidade, dez milhões
para o fazer em edifícios públicos e
outros dez milhões em habitações.
O executivo começa por reconhecer a dimensão do problema: “O
espaço público, sobretudo nos centros históricos, carece de intervenções. Os serviços públicos, na sua
generalidade, encontram-se instalados em edifícios que reÇectem as
décadas em que as acessibilidades
não integravam a lista de preocupações das agendas política, técnica,
económica e social. O parque habitacional apresenta a mesma falta de
atenção.”
Não há, de resto, como negá-lo. O
levantamento feito pela Comissão
de Promoção das Acessibilidades,
publicado em 2020, assinala problemas de acessibilidade em 3806
edifícios em serviços da administração central com atendimento ao
público ou que recebem público. O
estudo preliminar efectuado a 65
autarquias, num universo de 278,
pela Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades com o
apoio da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, revela que
só 24 municípios dispõem de pla-

nos de acessibilidades e agem para
eliminar barreiras arquitectónicas.
Está em curso a primeira fase do
Programa de Promoção das Acessibilidades nos Serviços Públicos e
Vias Públicas, em execução desde
Agosto de 2020, com uma dotação
de dez milhões. Ao que se lê nesta
componente do PRR, a pandemia
de covid-19 veio “desacelerar” essa
“dinâmica que Portugal estava a ter
no domínio da promoção das acessibilidades, bem como em alguma
reorientação e recursos para mitigar
necessidades mais emergentes,
inclusive no apoio social”.
Tendo em conta este diagnóstico
e os compromissos assumidos na
Estratégia Nacional para a Inclusão
das Pessoas com DeÆciência 20212025, anunciam-se três programas:
um Programa de Intervenção nas
Vias Públicas que tem por meta 200
mil m2, um Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos que tem
por meta 1500 edifícios e um Programa de Intervenção em Habitações
que tem por meta mil habitações.

Melhorias nas habitações
As habitações podem ser próprias ou
arrendadas. “No caso de melhorias
em habitações particulares de pessoas com deÆciência ou incapacidade, caso a habitação seja arrendada,
serão aplicadas as regras do regulamento ‘de minimis’ ao proprietário
da habitação”, isto é, de ajudas de
reduzido valor concedidas a uma
empresa. “Sempre que aplicável, as
regras de contratação pública serão
integralmente cumpridas na contratação de fornecimento de bens e
prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer
auxílio de Estado a jusante.”
Assume-se que “a falta de infor-

O Governo reconhece
a dimensão do problema

Serviços públicos
[estão em edifícios]
que reÅectem
décadas em que as
acessibilidades não
integravam a lista
de preocupações

mações sobre a localização e as condições de acessibilidade existentes
nos edifícios, nomeadamente informação georreferenciada, condiciona a vida das pessoas com deÆciência ou incapacidades”. “Muitas, por
falta de informação, optam por não
se deslocar e/ou tentar entrar nos
edifícios, incluindo aqueles onde se
localizam serviços públicos. A falta
de informação tem sido um dos
principais factores de exclusão destas pessoas.”
A futura plataforma + Acesso
deverá congregar um conjunto de
informações, incluindo recursos,

medidas de apoio, legislação em
vigor. Permitirá a consulta de informação georreferenciada de imóveis
públicos e privados, com indicação
das características de acessibilidade
em espaços exteriores e interiores.
Deverá também conter informação
sobre lugares de estacionamento
para pessoas com mobilidade reduzida, com informação actualizada
sobre a sua ocupação. E disponibilizará um “serviço de call-center capaz de assegurar a comunicação em tempo real, com recurso à
interpretação de língua gestual portuguesa”.
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Vacinação de pessoas de 40 e de 30 anos deve
começar já em Julho, diz líder da task force
Alexandra Campos

Há o risco de o país
desperdiçar 2,7 milhões de
doses da Janssen. Cobertura
de 70% da população com
primeira dose antecipada
Quando a maior parte das pessoas a
partir dos 50 anos estiverem vacinadas contra a covid-19, o que está previsto acontecer até ao Ænal de Junho,
uma semana mais tarde arranca a
vacinação da faixa etária dos 40 anos
e, uma semana depois, avança a dos
30 anos, adiantou ontem o coordenador do grupo de trabalho (task force)
responsável pelo plano de vacinação,
Henrique Gouveia e Melo.
Até 30 de Junho deverá estar “fortemente vacinada, acima de 70%”, a
população acima dos 50 anos. “Passada uma semana, abrimos o proces-

so para as pessoas acima dos 40 anos
e, passada outra semana, para as de
30 anos, para acelerar a vacinação”,
explicou Gouveia e Melo na Comissão
Parlamentar de Saúde, acrescentando que se espera ter a população acima dos 30 anos “praticamente coberta até ao Ænal de Julho, início de Agosto”. O que signiÆca que se “antecipa”
para essa data a cobertura de 70% da
população com a primeira dose.
Esta meta poderia ainda ser atingida mais cedo se não houvesse o problema da restrição etária para a administração da vacina da Janssen, enfatizou, especiÆcando que há cerca de
2,7 milhões de doses desta vacina (de
toma única) que podem ser desperdiçadas por não haver, a partir de
determinada altura, maiores de 50
anos para serem inoculados. A vacina
está recomendada para as pessoas a
partir dos 50 anos em Portugal.
Mas Gouveia e Melo também fez

Mais quatro mortes
e 485 casos de covid-19
José Volta e Pinto

Internamentos voltam
a descer e R(t) subiu
para 0,93 a nível nacional.
A incidência é de 51 casos
por 100 mil habitantes
Portugal registou mais quatro mortes por covid-19 e 485 novos casos
de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado
ontem.
O total de vítimas mortais sobe
assim para 16.998 e o de infectados
ascende a 840.493 desde o início da
pandemia.
O número de novos casos identiÆcados na terça-feira é o mais alto
em duas semanas, quando o boletim de 28 de Abril (também uma
quarta-feira) deu conta de mais 572
casos.
O relatório de situação actualizado indica que há 248 pessoas internadas, menos nove do que no dia
anterior, sendo que 71 estão nos cuidados intensivos (os mesmos que na
segunda-feira). Em termos de hospitalizações, a diminuição signiÆca
um novo mínimo do indicador desde o Ænal de Março de 2020.
Há mais 315 recuperações, elevan-

do o total de pessoas recuperadas
para 801.621. Excluindo estes casos
e os óbitos, há 21.854 casos activos
em Portugal, mais 166 do que no dia
anterior. Quer isto dizer que mais
de 95% dos infectados recuperaram
da doença, sendo que 2,6% dos
casos ainda estão por resolver. Já a
taxa de letalidade está nos 2,02%.
Relativamente aos valores da
matriz de risco que guia o desconÆ#
namento, voltaram a registar-se
diminuições. O índice de transmissibilidade — correspondente ao
número de pessoas que são infectadas por alguém com o vírus activo
— subiu ligeiramente para 0,93
(antes era de 0,92) a nível nacional
e 0,92 a nível continental (estava em
0,91). A incidência a nível nacional
desceu: é agora de 51 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias
(antes era de 53,8). A incidência a
nível continental desceu abaixo de
50, estando agora em 48,7 casos por
100 mil habitantes (era de 51,4 no
boletim de segunda-feira).
A região norte é a que soma mais
casos acumulados e foi a que teve
maior registo na terça-feira, com 167
casos identiÆcados. Segue-se Lisboa
e Vale do Tejo, com 167, o Algarve
com 46, o Centro com 41 e o Alentejo com 26. Os Açores e a Madeira
somaram mais 19 casos.

questão de sublinhar que a possibilidade de os menores de 50 anos receberem a vacina da Janssen através do
consentimento informado, “de forma
voluntária” — que está prevista na
norma da Direcção-Geral da Saúde —,
ainda “está em estudo”. “A única
preocupação é que não devemos promover” esta possibilidade porque isso
pode implicar “reverter para o Estado
uma responsabilidade”. “Lembrou,
porém, que “muitos países retiraram
a barreira dos 50 anos e que os dados
da vacinação que estão a ser recolhidos ainda podem” fazer com que
“esta barreira desapareça”.
Já quanto à vacina da AstraZeneca,
que em Portugal está recomendada
apenas para maiores de 60 anos,
esclareceu que este problema pode
estar parcialmente resolvido, uma
vez que ainda há meio milhão de pessoas abaixo desta idade a quem foi
dada a primeira dose desta vacina e

Gouveia e Melo foi ontem
ouvido no Parlamento

que são assim candidatas a receber a
segunda dose.
Os menores de 60 anos têm duas
alternativas: ou aceitam receber a
segunda dose da AstraZeneca ou
optam por Æcar à espera dos resultados dos estudos sobre cruzamento de
vacinas, recordou, garantindo que
quem preferir aguardar “não irá para
o Æm da Æla”.
Gouveia e Melo admitiu ainda que
há “diÆculdade de identiÆcar” alguns
imigrantes, o que afecta o seu processo de vacinação. “Essas pessoas
fogem muito à identiÆcação perante
as autoridades pelos motivos conhecidos” e há “uma população Çutuante, sazonal, o que também complica
o processo”.
E revelou que já estão a ser vacinados funcionários do SUCH (Serviço de
Utilização Comum dos Hospitais), a
empresa que fornece serviços de limpeza a vários hospitais .
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Fátima como ponto de partida
para a “reconstrução do mundo”
Natália Faria Texto
e Adriano Miranda Fotografia

Fátima voltou a ter
procissão de velas com a
presença de fiéis, ainda que
não tenham podido entrar
mais do que 7500 pessoas
Contra o domínio do medo, e perante uma pandemia que “condicionou
sociabilidades”, “acentuou solidões”
e “alastrou lutos”, o cardeal José
Tolentino Mendonça disse, ontem em
Fátima, esperar que a crise que o
mundo atravessa “não se torne numa
crise de esperança”. “Precisamos de
esperança para construirmos sociedades eticamente qualiÆcadas, sociedades que concretizem a justiça social
e a fraternidade entre todos os
homens”, apelou o arquivista e bibliotecário do Vaticano, que foi chamado
a presidir a mais uma peregrinação
internacional aniversária de 12 e 13 de
Maio, que deixou muita gente de fora,
dado que o recinto tinha uma lotação
limitada a 7500 peregrinos.
Muitos dos que se deslocaram a
Fátima, não tiveram assim oportunidade de ouvir D. José Tolentino Mendonça a apontar o dedo à precarização do trabalho, ao agravamento das
diÆculdades económicas e à “pobreza
que cresce e não só entre os segmentos considerados mais frágeis”. “Estes
meses foram difíceis, mas não foram
vãos: ao nosso coração ocorreram,
por exemplo, tantas perguntas. E perguntas não banais, que se podem
tornar um trampolim de futuro. Perguntas sobre o sentido da vida, sobre
o que é aÆnal o mais importante a
salvaguardar, sobre mudanças de
rumo a introduzir nas nossas vidas e
nas nossas sociedades”, enunciou,
dizendo esperar que a “turbulência”
pandémica sirva para alguma coisa,
nomeadamente para nos tornar a
todos “mais espirituais, mais humanos e mais fraternos”.
Já antes, na conferência de imprensa que antecedeu a cerimónia, Tolentino Mendonça, que chegou a Fátima
como peregrino, a pé desde Porto de
Mós, “para sentir aquilo que sentem
todos os peregrinos”, considerara
que Fátima, ao mesmo tempo que faz
a “síntese do que é a religiosidade
tradicional dos portugueses”, funciona como “um lugar de grande modernidade”. E, em tempos de crise pandémica, santuários como este bem
podem funcionar, segundo o poeta,
como “endereços de procura espiritual” e, acima disso, como pontos de
partida para “pensar os instrumentos
de reconstrução do mundo”, que

considerou necessários depois de
uma crise “poliédrica, que toca todos
os aspectos da vida”.
“É muito importante que esta crise
aberta pela pandemia não se torne
uma crise de esperança”, insistira,
para considerar que “é preciso aproveitar este momento histórico para
dar um passo em frente”, sob pena
de a dor provocada pela covid-19
“não ter servido para nada”. Considerando que a pandemia construiu
“um património de perguntas” que
devem ser “colocadas no alforge
como bússola para o futuro”, sugeriu
que a pandemia seja aproveitada
como lição de vida: “A experiência
profunda da vulnerabilidade e da
impreparação que todos sentimos
mostrou-nos que a vida tem de ser
mais, que a vida não é apenas a vida
prevista, a vida calculada, a vida que

tínhamos por garantida”, enunciou,
dizendo esperar que tal experiência
sirva para “alcançar de novo a dimensão plena da vida”.
Com as barreiras de segurança deÆ#
nidas pela Direcção-Geral da Saúde
(DGS) devidamente salvaguardadas,
ainda que para isso muitos tenham
sido impedidos de entrar, dado que o
recinto esgotou a sua lotação por volta das 20h25, o bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, acabou por ser
confrontado com questões mais prosaicas como a sempre adiada divulgação das contas do santuário (desconhecidas desde 2006). E, tal como
em Outubro, o cardeal voltou a adiar
a sua divulgação, escudando-se na
indeÆnição de alguns dos aspectos
que regulamentam a Concordata:
“Foram-nos dadas indicações para
tratarmos disso do ponto de vista jurí-

É muito importante
que a crise aberta
pela pandemia não
se torne uma crise
de esperança
A experiência
profunda da
vulnerabilidade e
da impreparação
que todos sentimos
mostrou-nos que a
vida tem de ser
mais, que a vida
não é apenas a vida
prevista (...) a vida
que tínhamos por
garantida
Cardeal José Tolentino
Mendonça

O recinto, que contou com
barreiras de segurança
definidas pela DGS, esgotou a
sua lotação por volta das 20h25

dico com um conjunto de especialistas, é isso que iremos fazer (…), mas
não estamos ainda em condições de
as tornar públicas, porque o problema não diz só respeito às contas do
santuário mas a toda a Igreja em Portugal.”

Mulheres e menores
De tarde, noutra conferência de
imprensa para dar conta dos assuntos
discutidos na reunião do conselho
Permanente da Conferência Episcopal
Portuguesa (CEP), o porta-voz da CEP,
Manuel Barbosa adiantou que, no dia
29, o sacerdote jesuíta Hans Zollner,
membro da Pontifícia Comissão para
a Tutela dos Menores, estará em Fátima para “um dia inteiro” de formação
dos responsáveis das comissões diocesanas criadas há cerca de um ano,
por decreto papal, para lidar com
denúncias de abusos sexuais cometidos por membros do clero.
O motu proprio do Papa Francisco
decretava a obrigatoriedade de
denúncia dos abusos cometidos por
membros do clero às autoridades
civis e estipulava um prazo máximo
de 90 dias para que os mesmos fossem investigados no seio da Igreja. Na
sequência da iniciativa papal, todas
as dioceses portuguesas instituíram
as suas próprias comissões, sendo
que, em Junho, o então recém-nomeado presidente da CEP, D. José
Ornelas, admitiu ao PÚBLICO que o
estabelecimento de tais comissões
poderia encorajar a denúncia de abusos. Cerca de um ano depois, porém,
continua a não haver uma sistematização em Portugal dos casos eventualmente denunciados juntos destas
comissões. “Cada diocese é que poderá dar essa resposta. Não temos dados
nacionais e não vos posso dar números porque poderiam estar errados,
se é que os há”, justiÆcou-se Manuel
Barbosa.
Além da questão dos menores, e de
uma nota de preocupação com a
situação dos trabalhadores sazonais
em Odemira, entremeada de apelos
à actuação das autoridades, o conselho permanente da CEP continua a
trabalhar na instituição de novos
ministérios laicais — além dos catequistas, o leitorado e o acolitado —, os
quais, segundo Manuel Barbosa,
poderão funcionar como uma “porta
de entrada” das mulheres nos órgãos
da Igreja. “A mulher tem um papel
imprescindível nestes ministérios,
como tem na Igreja em geral, ou deveria ter, como o Papa Francisco tem
defendido e promovido até”, enunciou, um dia depois de o Papa ter
decidido instituir o ministério de catequista.
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Rui Pinto tem tido uma
colaboração “relevante”
com as autoridades
Sónia Trigueirão

Director da PJ foi ouvido
ontem como testemunha
no julgamento. Disse que
colaboração de Rui Pinto
tem sido uma mais-valia
O director da PJ, Luís Neves, que foi
ouvido ontem no julgamento de Rui
Pinto, confirmou em tribunal que o
arguido está colaborar com o Ministério Público (MP), com o Departamento Central de Investigação e
Acção Penal (DCIAP) e com algumas
unidades da própria PJ.
“Rui Pinto mudou radicalmente e
tem tido uma colaboração efectiva e
relevante, até do ponto de vista da
informação”, disse Luís Neves, sublinhando que o arguido, desde que
começou o julgamento, já colaborou
várias vezes com as autoridades por
causa de outros processos.
Esta colaboração entre Rui Pinto e
as autoridades já tinha sido assumida
pelo responsável máximo da PJ no
ano passado. Em Maio de 2020, Luís
Neves disse que Rui Pinto alterou o
seu comportamento e que ajudou a
desencriptar os discos rígidos apreendidos. Mais, Luís Neves reconheceu
que, sem a colaboração de Rui Pinto,
dificilmente conseguiriam fazê-lo.
Questionado por Teixeira da Mota,
advogado de Rui Pinto, o responsável
da PJ localizou a mudança de comportamento do arguido no momento
da decisão instrutória, quando foi
decidido que iria a julgamento. Explicou que, no início, após a sua detenção na Hungria, não queria falar com
a PJ porque tinha a ideia de que a polícia não queria saber das informações
que possuía e não teria intenção de
levar a cabo investigações.
Luís Neves disse ainda que o alegado hacker tem uma boa memória
relativamente a factos e consegue
estabelecer conexões, o que, aliado
às suas efectivas capacidades informáticas, tem sido uma mais-valia na
colaboração com as autoridades.
Aliás, o director da PJ diz mesmo
que acredita na sua reabilitação e que
ele não reincidirá. “Com as suas capacidades, pode trabalhar e ser bem
remunerado por isso”, e exemplifica:
“Pode trabalhar para instituições
públicas ou privadas, no sentido de
ajudar a prevenir eventuais ataques.”
Sobre as condições de vida de Rui
Pinto, Luís Neves destacou o facto de
este viver de forma modesta e até com
algumas dificuldades.
O director da Judiciária disse que
se apercebeu de que até a sua família

era de condições humildes e que
tinha dificuldades para se deslocar
para o visitar, quando Rui Pinto viveu
provisoriamente nas instalações da
PJ, em Lisboa, ao abrigo do programa
de protecção de testemunhas.
“Tinha dois pares de calças e uns
ténis apenas”, salientou Luís Neves,
acrescentando que o alegado pirata
informático tinha uma ideia “um pouco romântica”, revestida de alguma
“rebeldia”, do que são as regras e o
código penal, mas que acabou por os
interiorizar.
Seguiu-se outra testemunha da
defesa de Rui Pinto: a ex-eurodeputada Ana Gomes, que começou por
explicar que, “como membro do Parlamento Europeu entre 2004 e 2019”,
teve de se interessar pela “iniquidade
fiscal que caía sobre os cidadãos”. “O
Football Leaks aparece no contexto
dos Panama Papers. Interessou-me
sempre a vertente do branqueamento de capitais no financiamento do
terrorismo. Eram várias máfias”, disse, acrescentando que, por exemplo,
as third part ownership (TPO) envolviam tráfico de menores de África
para a Europa.
“Há uma indústria mafiosa e de
várias máfias para explorar os buracos na fiscalidade. A compra de clubes de futebol russos, chineses, cazaques alia-se ao sistema de apostas e
ao e-gaming”, adiantou, para depois
“Rui Pinto mudou
radicalmente”,
sublinhou em
tribunal o
director da
Polícia Judiciária,
Luís Neves

se centrar na realidade portuguesa.
“O Football Leaks vem a público
com a investigação dos Panama
Papers. É óbvio que esses crimes estão
no futebol e servem para roubar os
cidadãos”, afirmou, acrescentando
que “o futebol tem implicações perversas para a administração de recursos do país”. A seguir atacou o presidente do Benfica: “Quando se vê Luís
Filipe Vieira numa comissão de inquérito na Assembleia da República, a
tentar justificar os negócios com Ricardo Salgado, como barriga de aluguer…” E a juíza interrompeu e pediulhe para falar só do caso em causa.
Mas Ana Gomes concluiu: “Há uma
ligação, e isso passa-se com o maior
clube do país, mas também com os
mais pequenos. Assim se explica que
os clubes pequenos em Portugal
sejam comprados por magnatas. São
esquemas de lavagem de dinheiro.”

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 propriamente 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.
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Local Cidadãos começam a compreender porque se adiam os cortes

As câmaras estão a deixar crescer as
ervas nas ruas para alimentar as abelhas
A suspensão do corte da vegetação espontânea em ruas e jardins municipais para proteger os insectos
polinizadores é cada vez mais comum em Portugal. E há cada vez mais aceitação social em relação à medida
DANI CARDONA/REUTERS

Maria Monteiro
Em Março, com a Primavera à porta,
a natureza teve caminho livre para
se espreguiçar à vontade em Lousada. Os relvados impecavelmente
aparados, que habitualmente se
espalhavam pelo município por esta
altura, davam lugar a um luxuriante
manto verde, ocasionalmente pontilhado pelas cores das Çores silvestres e decorado com placas identiÆ#
cativas onde se podia ler: “Não estamos a cortar a relva para alimentar
as abelhas. Obrigado.” Além de jardins e parques, a vegetação começou
a rebentar livremente em separadores e bermas das estradas, canteiros,
muros e passeios de toda a cidade.
A decisão de suspender o corte da
vegetação espontânea, para criar
habitat para os insectos polinizadores
e facilitar o seu acesso a recursos
essenciais à polinização, foi divulgada
pela Câmara de Lousada nas redes
sociais e enquadra-se na acção de
educação e sensibilização ambiental
levada a cabo pela autarquia. Manuel
Nunes, vereador com os pelouros do
Ambiente e Natureza, defende que o
trabalho desenvolvido pelo município desde 2015 abriu caminho a uma
maior receptividade, por parte da
população, à medida.
“Antes, ninguém iria compreender,
porque não havia uma base de trabalho consolidada”, justifica o socialista.
A significativa adesão dos cidadãos
aos projectos ambientais e a percepção, cada vez mais informada, da
“necessidade de salvaguardar toda a
biodiversidade” fez com que o crescimento da vegetação fosse visto com
naturalidade. “Toda a gente achou
normal. Tão normal que recebemos
contactos de pessoas que, a título
individual, queriam saber como gerir
o corte nos seus jardins.”
Entre Março e Abril, não houve
qualquer corte de vegetação silvestre
em Lousada. No início deste mês, o
município começou a aparar alguns
espaços, uns porque “já deixaram de
florir”, outros porque “o tempo está
a melhorar e as pessoas precisam de
caminhadas”. Em contraste, com
acções mais interventivas como a
plantação de espécies benéficas para
os polinizadores e a construção de
hotéis e abrigos, no que toca à vegetação silvestre, “é a natureza a ditar
onde é que se vai fazer essa gestão.”
A convivência harmoniosa entre
humano e natureza também está pre-

Na Primavera, é fundamental deixar alimento para as abelhas
sente na freguesia de Espinho, em
Braga, que no final de Abril anunciou
online que ia deixar crescer as ervas
para proteger e aumentar a biodiversidade. “Isto não é sujidade. Isto é
natureza”, lê-se na publicação. Ao
PÚBLICO, o presidente da junta, Filipe Alves, reconhece que este era um
plano que vinha sendo adiado pela
necessidade de “ganhar coragem para
remar contra algumas ideias instaladas” na opinião pública, que muitas
vezes encara o avanço da vegetação
como um indicador de desleixo. “As
pessoas têm compreendido e ficado
sensibilizadas”, constata o autarca.

A opinião pública,
muitas vezes,
encara o avanço da
vegetação como
um indicador de
desleixo. Não é

De carácter sobretudo rural, a freguesia tem muitas ervas e flores nas
bermas de estradas e caminhos. Por
isso, o executivo optou por “protelar
o corte de plantas que ainda estão em
floração e que podem ser úteis” —
noutra altura, já se teria feito um corte em Março, mas agora aguarda-se
pela seca das flores.

Explicar, explicar
Em Águeda, a vegetação silvestre já
crescia livremente em rotundas e
outros espaços ajardinados municipais, mas a recente abertura do Parque da Alta Vila, espaço central onde
existem alguns prados floridos, alertou para a necessidade de comunicar
esta prática aos munícipes. “Tivemos
de explicar às pessoas porque deixávamos as ervas crescerem e nota-se
que elas compreendem muito
melhor”, admite Célia Laranjeira,
chefe da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade. Também a comunicação foi determinante para melhorar

a aceitação desta medida no Parque
da Devesa, em Famalicão. Neste espaço, o corte é feito apenas duas vezes
por ano nas “zonas com declive”, mas
dá-se regularmente nas “zonas mais
baixas”, mais utilizadas pela população, diz Manuela Araújo.
Todavia, aponta a directora do parque, há um cuidado em deixar nessas
áreas “círculos com florzinhas que as
pessoas apreciam e que são importantes para ter os polinizadores ali”.
Nas áreas de declive, brotam espécies
“favoráveis à polinização” que fazem
“maciços arbustivos”. “Quando as
flores secam, fica tudo meio acastanhado e algumas pessoas não entendem, mas tentamos explicar. Notámos uma evolução enorme.”
Para Carla Rego, investigadora e
membro da Sociedade Portuguesa de
Entomólogos (SPEN), a comunicação
é um “instrumento para tornar toda
a acção eficaz”. Ao usar-se o termo
“abelhas” em vez de “polinizadores”
na sinalética colocada, “é mais fácil

de perceber para a população geral e
menos sensibilizada para estas questões”. Até porque, defende a especialista, “apesar do receio das picadas,
as abelhas têm uma conotação positiva por todos os produtos que associamos à apicultura”.
Em 2019, a investigadora reconhecia haver autarquias que, embora
sensibilizadas, não agiam, inibidas
pela opinião pública. O que é que
explica esta mudança? Além da “consciencialização maior para a importância de preservar estes organismos”,
as políticas locais “transpõem os
objectivos das políticas europeias,
que cada vez mais estabelecem como
prioridade a conservação da natureza”. A multiplicação das actividades
de sensibilização, acrescenta, também “ajuda a ganhar essas pessoas
para uma causa que é comum”. Finalmente, a divulgação do trabalho serve de lembrete aos cidadãos de que
“os relvados são, para a grande maioria dos insectos, desertos verdes”.
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No dia 18 de Maio, venha assistir à inauguração da fachada reabilitada do MNAC, com uma intervenção artística
da autoria de Pires Vieira. Celebre connosco o 110.º aniversário do Museu Nacional de Arte Contemporânea.

COMPRE AQUI

Colecção de 9 chávenas de café alusivas à intervenção artística

Edição
limitada NAS BANCAS

TTERÇA, 18 MAIO
+ 8,50€ /cada
COM O PÚBLICO

9 modelos sortidos em banca. Procure o seu favorito. Stock limitado. Em caso de dificuldade na compra, envie email para coleccoes@publico.pt ou contacte 210 111 020.
MECENAS
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Mundo Conƍito entre Israel e o Hamas intensiƊca-se

Avisos de “guerra total” em Gaza quando
há motins em cidades árabes de Israel
As autoridades da Faixa de Gaza registam 56 mortos, e houve seis vítimas mortais em Israel.
Os problemas estenderam-se a cidades como Lod, onde o presidente da câmara fala de uma “guerra civil”
FOTOS: ABIR SULTAN/EPA

Maria João Guimarães
Os disparos de rockets dos grupos
armados da Faixa de Gaza em direcção a cidades israelitas — atingindo
não só o Sul, mas também Telavive
—e os ataques da Força Aérea israelita intensiÆcaram-se ontem. O coordenador especial da ONU para o
processo de paz Tor Wennesland
disse que as hostilidades estão “a
caminhar para uma guerra total”.
Desde segunda-feira, morreram
56 pessoas na Faixa de Gaza, incluindo 14 menores, segundo as autoridades de saúde do território. Em Israel
registaram-se seis vítimas, incluindo
uma menor, e um soldado, que foi
atingido perto da Faixa de Gaza.
Hamas e Israel envolveram-se em
três guerras desde a chegada ao
poder do movimento islamista no
território em 2007, após eleições que
venceu, negociações de partilha de
poder (por ser considerado um movimento terrorista pela UE e EUA, por
exemplo) e Ænalmente uma luta com
a facção rival, a mais secular Fatah.
Apesar de a Faixa de Gaza viver
com limitações extremas, em termos
de acesso a bens, fornecimento de
electricidade ou acesso a água potável, o Hamas continua no poder.
Os ataques israelitas nestas três
guerras causaram grande dano no
território, e conseguiram, por exemplo, destruir uma grande parte de
túneis usados para contrabando mas
também para ataques em Israel. Não
conseguiram, no entanto, impedir
que o movimento, e outros no território como a Jihad islâmica, acumulassem projécteis para lançar contra
Israel, que estão a ter cada vez maior
alcance.
O facto de na terça-feira à noite ter
sido atingido um oleoduto fez pensar
se o movimento teria entretanto tido
acesso a rockets ou mísseis com precisão (até agora, os que os movimento usam são disparados numa direcção, mas não conseguem atingir
alvos especíÆcos).
O ministro da Defesa de Israel,
Benny Gantz (que era o chefe das
Forças Armadas nas guerras de 2012
e 2014 entre Israel e o Hamas), disse
que estes ataques são “só o começo”:
“As organizações terroristas foram
duramente atingidas e vão continuar
a ser por causa da sua decisão de
atacar Israel.”
De Gaza, um dos chefes do Hamas,
Ismail Haniyeh, declarou: “Se quise-

ceu!”, gritava um homem correndo
numa rua de Gaza.
Em Israel, muitos também não
dormiram, com uma sirene de aviso
a soar às 3h da manhã em Telavive,
antes do lançamento de uma série
de rockets para a cidade.
Duas das vítimas mortais em Israel
foram atingidas em Lod, uma cidade
com uma percentagem signiÆcativa
de árabes israelitas — os mortos, pai
e Ælha, eram árabes.
Antes, um homem, árabe, foi morto a tiro por um judeu na cidade; uma
loja de um judeu foi vandalizada por
árabes.

Motins árabes israelitas
Unidade de artilharia israelita
dispara para Gaza. Em baixo,
uma sinagoga incendiada em
Lod, Israel

Em Gaza, as casas
abanaram com as
bombas israelitas
e com os rockets
disparados
pelo Hamas

rem escalar, estamos prontos para
isso, se quiserem parar, também
estamos prontos. Há um novo equilíbrio de forças.”
Como diz Ghassan Khatib, analista
político na Cisjordânia, ao Washington Post, “a história de todas as guerras anteriores entre Israel e o
Hamas” é que os dois Governos
“declaram vitória, e as pessoas em
Gaza são quem perde”.
Em Gaza, descreve a Reuters, as
casas abanavam com as explosões
dos bombardeamentos israelitas e
dos rockets disparados dali para as
cidades israelitas. “Israel enlouque-

O alastrar da violência aos árabes
israelitas — ou palestinianos que em
1948 Æcaram nos limites do então
declarado Estado hebraico, sendo
agora cerca de 20% dos cidadãos de
Israel — foi um dado novo, e preocupante, no conÇito.
Ontem havia ainda relatos de linchamentos em várias cidades nos
media israelitas.
Na cidade de Lod, o presidente da
câmara, Yair Revivo, disse que nos
motins foram atacadas também a
câmara da cidade e um museu local,
comparando o que se passou à Noite
de Cristal, em 1938, o pogrom dos
nazis na Alemanha e na Áustria.

“Este é um falhanço gigantesco,
uma intifada dos árabes israelitas”,
lamentou Revivo, pedindo ajuda ao
Governo central. “É impensável. Há
sinagogas a serem incendiadas. Carros a serem queimados”, descreveu.
“A comunidade ortodoxa nacionalista tem armas”, dizia, aÇito. “Começou uma guerra civil em Lod.”
Ainda de madrugada, o primeiroministro declarou o estado de emergência na cidade, a primeira vez que
esta medida foi aplicada numa cidade árabe israelita nas últimas décadas. Benjamin Netanyahu disse que
a situação ia ser resolvida “com mão
de ferro”, e foi imposto recolher
obrigatório.
Isto acontece quando o estatuto
dos árabes israelitas tem estado em
foco na política nacional. Tradicionalmente, os partidos árabes não
apoiam nenhum governo (houve
uma excepção, nos anos 1990, para
apoiar os acordos de paz de Oslo
com os palestinianos), mas na mais
recente votação em Israel (a quarta
eleição em dois anos) um dos partidos decidiu até negociar com
Netanyahu, apostando numa postura pragmática de melhoria de condições para a comunidade (que vive
em geral em zonas onde é feito
menos investimento). A erupção da
violência fez Mansour Abbas, o líder
do partido, anunciar a suspensão da
sua participação nas negociações
que decorrem, agora, entre os partidos anti-Netanyahu.
E também na sociedade, durante
a pandemia, a comunidade foi vista
a uma luz mais favorável, notava há
um ano na revista The Atlantic Yossi
Klein Halevi, do Instituto Shalom
Hatmen, em Jerusalém. “O diário
Yediot Aharonot publicou um ensaio
fotográÆco de enfermeiras árabes e
judias — a primeira vez que árabes
foram retratados como heróis”,
diz.
Mas isto não é suÆciente para conter um sentimento mais profundo
que agora se agudizou. “Tudo junto,
a discriminação, desigualdade, alienação e a ausência de um horizonte
diplomático para os palestinianos
são uma receita infalível para encorajar protestos”, resume Jack Ghoury
no Haaretz.
O resultado, para o presidente da
câmara de Lod: “Todo o trabalho
que Æzemos durante anos [para a
coexistência pacíÆca] foi pelo cano
abaixo.”
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Na hora da purga, Liz Cheney acusa
Trump de “sabotar a democracia”
Alexandre Martins

Congressista conservadora
foi afastada de um cargo
de liderança no Partido
Republicano por criticar
o ex-Presidente
Poucas horas antes de ter sido afastada de um dos cargos de liderança do
Partido Republicano no Congresso
dos EUA, a congressista conservadora Liz Cheney lançou um dos ataques
mais duros em público contra o exPresidente Donald Trump, acusandoo de “liderar uma cruzada para sabotar a democracia norte-americana”.
Num discurso na Câmara dos
Representantes, na noite de terçafeira, a n.º 3 dos republicanos na
câmara baixa do Congresso — e filha
do ex-vice-presidente dos EUA Dick
Cheney — deixou claro que o seu futuro político vai passar por se assumir
como a principal face da oposição ao
“trumpismo” no seu partido.
Já ontem, num último discurso à
porta fechada perante os seus colegas, Cheney disse que o Partido Republicano entrou num caminho “que
pode levar à sua destruição e à destruição do país”. De acordo com o
jornal New York Times, o discurso
Ænal de Cheney, momentos antes de
ter sido afastada numa votação oral
sem qualquer tipo de sigilo, foi recebido com uma enorme demonstração de desagrado.
Esta foi a segunda votação realiza-

da no Partido Republicano, nos últimos três meses, para afastar Liz Cheney do cargo, por causa das suas
reiteradas críticas ao ex-Presidente
dos EUA. Em Fevereiro, Cheney
sobreviveu a uma primeira votação,
secreta, com uma margem confortável: 145 republicanos votaram a favor
da continuidade da congressista no
posto de liderança e apenas 61 votaram contra.

“Encorajar o mentiroso”
Liz Cheney, uma congressista do
Wyoming de 54 anos cujo mandato
terá de ser renovado numa eleição
em 2022, é uma das poucas Æguras
no Partido Republicano que nunca
calou as suas críticas ao

O Partido
Republicano
entrou num
caminho que
pode levar à sua
destruição e à
destruição do país
Liz Cheney
Congressista republicana
MICHAEL REYNOLDS/EPA

Liz Cheney nunca calou as suas críticas a Donald Trump

ex-Presidente dos EUA. Ao
contrário dos seus superiores
hierárquicos na bancada dos
republicanos — o líder Kevin
McCarthy e o vice Steve Scalise —,
Cheney recusou-se a deixar cair o
assunto e acabou por ser afastada.
Ontem, os congressistas republicanos na Câmara dos Representantes
afastaram-na do cargo de líder executiva da bancada, e preparam-se
para pôr no seu lugar, ainda esta
semana, Elise Stefanik — uma jovem
congressista de Nova Iorque que se
tornou no último ano numa das mais
Æéis apoiantes de Trump, e que recebeu o apoio do ex-Presidente na
semana passada.
“Permanecer em silêncio e ignorar
a mentira encoraja o mentiroso”, disse Cheney, na terça-feira, referindose às queixas infundadas de fraude
eleitoral generalizada propagadas
por Trump.
“Eu não vou participar nisso. Não
vou Æcar sentada a ver, em silêncio,
enquanto outros guiam o nosso partido por um caminho que abandona
o primado da lei e que se junta à cruzada do antigo Presidente para sabotar a nossa democracia”, aÆrmou.
“Hoje, enfrentamos uma ameaça
que a América nunca tinha visto. Um
antigo Presidente, que provocou um
ataque violento nesta capital numa
tentativa de roubar a eleição, reiniciou a sua campanha agressiva para
convencer os americanos de que a
eleição lhe foi roubada”, disse Liz
Cheney.

Guaidó quer juntar-se às negociações
com Maduro para pôr fim à crise na Venezuela
João Ruela Ribeiro
O opositor do regime venezuelano,
Juan Guaidó, propôs ao Governo de
Nicolás Maduro um programa para
que sejam encetadas negociações
para tentar pôr Æm à crise política e
social que o país atravessa há já
vários anos. Maduro, que já está em
conversações com parte da oposição, não lhe fechou as portas, mas
não o poupou a críticas.
Para Guaidó, uma negociação deverá incluir um calendário que determine datas para as eleições presidenciais, parlamentares e locais sem
restrições à participação dos partidos
da oposição e em que seja garantido
o acesso de observadores internacio-

nais, mas também a libertação dos
presos políticos e a aquisição maciça
de vacinas contra a covid-19.
Em contrapartida, Guaidó compromete-se a respeitar os direitos políticos do partido governamental, e a
promover o levantamento progressivo das sanções económicas aplicadas
a várias personalidades do regime.
A disponibilidade para negociar
directamente com Maduro uma saída
política da crise institucional venezuelana representa uma mudança de
postura por parte de Guaidó, que
defendeu sempre uma abordagem
musculada ou boicotes eleitorais a
processos que considera ilegítimos.
“Ninguém conÆa na ditadura”,
garantiu Guaidó numa declaração

publicada nas suas redes sociais em
que pediu uma “maior pressão, tanto nacional como internacional”.
A abertura de Guaidó a um diálogo
com o regime acontece numa altura
em que o Governo de Maduro fez,
pela primeira vez em vários anos,
um conjunto de concessões junto de
outros sectores da oposição que
podem relançar o processo política
na Venezuela.
Juan Guaidó quer
eleições
presidenciais,
parlamentares `
e locais sem
restrições à
participação

Entre as medidas adoptadas pelo
regime está a nomeação de várias
Æguras ligadas à oposição para o
Conselho Nacional Eleitoral, até agora dominado por elementos chavistas, e que poderá permitir que futuros processos eleitorais decorram de
forma legítima.
O procurador-geral, Tarek William
Saab, reconheceu, pela primeira vez,
que responsáveis governamentais
estiveram por trás das mortes de
activistas próximos da oposição.
O Governo de Nicolás Maduro
também permitiu a entrada de equipas do Programa Alimentar Mundial
da ONU para trazer ajuda humanitária, algo que há muito era exigido
pela oposição.

Militares da
carta contra
Macron devem
demitir-se
Paulo Narigão Reis

“Os soldados devem ser
capazes de distinguir entre
deveres cívicos e deveres
militares”, defendeu o
chefe do Estado-Maior
Os militares no activo que assinaram
a recente carta a alertar para o perigo
de uma guerra civil em França deviam
apresentar a sua demissão, defendeu
o chefe do Estado-Maior do Exército
do país. Numa mensagem dirigida ao
pessoal das Forças Armadas francesas, o general François Lecointre considerou que o teor da carta é incompatível com o serviço dos militares.
“O passo mais razoável será, certamente, deixar a instituição militar
para que possam expressar livremente as suas ideias e convicções”, disse
Lecointre na mensagem, revelada
pela AFP. Embora não tenha ameaçado os signatários da carta com sanções, o general Lecointre acusou os
militares de violar o seu “dever de
discrição”, considerando que as “convicções pessoais” manifestadas na
polémica carta envolveram as Forças
Armadas francesas num indesejável
debate político.
“Todos os soldados têm o direito à
liberdade de pensamento, mas devem
ser capazes de distinguir inequivocamente entre deveres cívicos e deveres
militares”, aÆrmou Lecointre.
Na carta publicada no passado
domingo na revista de direita Valeurs
Actuelles, os militares acusaram o
Governo liderado por Emmanuel
Macron de “cobardia” e “perversão”,
voltando a agitar o fantasma da guerra civil.
“Cobardia, engano, perversão. Esta
não é nossa visão da hierarquia. Pelo
contrário, o Exército é, por excelência, o lugar onde falamos a verdade
uns com os outros, a quem comprometemos a nossa vida. É a esta conÆança na instituição militar que apelamos”, lia-se na carta, alegadamente
escrita por dois mil militares franceses no activo.
A ameaça de uma iminente guerra
civil em território francês já tinha sido
referida numa primeira carta, publicada a 21 de Abril, que alertava o
Governo e os deputados para “vários
perigos mortíferos” que ameaçavam
o país, nomeadamente “o islamismo
e as hordas dos subúrbios, que provocam a separação de múltiplas parcelas da nossa nação para as transformar em territórios submetidos a
dogmas contrários à nossa Constituição”.
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Nyusi vai em breve a
Paris e “provavelmente”
vai aceitar a presença
de militares franceses
João Feijó O investigador do Observatório do Meio Rural vem
estudando regularmente o conÅito em Cabo Delgado. AÄrma
que os jihadistas vieram “preencher o vazio” deixado pela
morte de Dhlakama, o líder da Renamo, e que o verdadeiro
terrorismo em Moçambique é a falta de qualidade da educação

Entrevista
António Rodrigues Texto e Paulo
Pimenta Fotografia, enviados
especiais a Moçambique
Autor de vários estudos sobre o
conÇito em Cabo Delgado, João
Feijó é investigador do Observatório
do Meio Rural, uma ONG
moçambicana dedicada ao
desenvolvimento do meio rural. O
seu mais recente estudo tem por
base entrevistas a mulheres
raptadas pelos insurgentes . “O
Estado está mais preocupado com a
indústria extractiva, são esses que
têm muito mais capacidade de
lobby, são esses que Ænanciam as
campanhas partidárias ou que
conseguem inÇuenciar muito mais
o partido e os camponeses são a
maioria da população, mas estão
dispersos, não estão organizados,
não estão escolarizados, não têm
ninguém que lhes faça a advocacia
ou têm poucos e esses poucos são
ameaçados e impedem a criação de

canais formais de participação e
negociação e quando estes não
existem alimenta-se a tal Renamo
social, aquela consciência de que a
Frelimo só aprende à porrada,
estou a citar o pensamento da
população. O Afonso Dhlakama
[líder da Renamo] tinha muito essa
ideia, por isso é que ele também é
visto entre essa população, entre os
desprovidos de recursos, como um
messias. E depois que ele morreu
Æcou um vazio e estes indivíduos
conseguiram preencher esse vazio.”
Assistimos a um êxodo das
populações e o Nordeste de Cabo
Delgado está a Æcar vazio, que
impacto pode isto ter?
O impacto imediato é o abandono
de actividades produtivas, de
produção agrícola e a insegurança
alimentar. Se não fosse o Programa
Alimentar Mundial [PAM], aquela
população tinha morrido à fome. O
segundo impacto tem a ver com a
necessidade de reassentar estas
pessoas. É preciso espaço para estas
pessoas produzirem. O Norte do
país é mais populoso e essa história

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 • Quinta-feira, 13 de Maio de 2021 • 21

Mundo
de que há muita terra disponível
não é bem verdade. Há muita terra
disponível de facto, apesar de quase
tudo ter dono, mas as áreas que não
estão a ser exploradas Æcam muito
longe das vias de acesso, das
infra-estruturas, as pessoas não
querem lá viver, porque falta a água,
falta energia, faltam acessos, faltam
mercados, estariam a produzir só
para autoconsumo. Portanto, as
pessoas estão a ser concentradas
num raio de 30, 40 km das
principais cidades, e Æcam ali,
aumentando a pressão sobre os
habitantes locais que têm de ceder
as suas terras. Não há terras para
toda a gente. Muitos perderam tudo
e têm de recomeçar do zero,
conÆando só numa enxada de cabo
curto e numa catana. Isto vai
aumentar a dependência da
assistência externa, porque não
temos capacidade institucional para
assegurar a providência destas
pessoas. Estamos completamente
dependentes do PAM e das ONG,
que têm um efeito paliativo,
conseguem assegurar que as
pessoas não morrem à fome, não
morrem de cólera nem de malária,
dão umas sementes e uma coisas
para criar alguma autonomia, mas
isto não é estrutural, não vai
desenvolver nada. Sem políticas
ministeriais concertadas, sem
interesse político de desconcentrar
e distribuir recursos, de pensar um
país diferente, podem fazer o ADIN,
Agência de Desenvolvimento
Integrado do Norte, que quiserem,
podem lá pôr dinheiro, que não
haverá transformações estruturais.
A questão das terras pode criar
tensão entre as populações?
Os habitantes locais cedem os seus
terrenos a pessoas de fora que ali
constroem as casas e as latrinas
praticamente nos seus quintais.
Ainda por cima, os que chegam têm
assistência alimentar e os que já lá
estavam, que também são pobres,
não. Isto gera invejas, oportunismos
— não faltam lá pessoas que não são
deslocadas a receber apoio. O
número de pessoas que recebem
são 700 mil, mas o número de
pessoas de todos os distritos
afectados não chega a 700 mil.
Mesmo admitindo que ninguém lá
Æcou e que ninguém morreu, o
número de pessoas afectadas é
menor do que as que estão a
receber assistência. Isso signiÆca
que há um mercado paralelo de
comida que há-de ser vendida, já foi
assim no [ciclone] Idai, no Kenneth,
nas cheias de 2000. Nós somos
muito hábeis a explorar as falhas do
sistema e a viver assim.
O que falhou em Cabo Delgado?
Isto não é coisa deste Governo, nem
do pós-independência, é uma coisa
de longo curso. No Ænal do século
XIX, princípio do século XX, havia
escravatura em Cabo Delgado. Há
gerações vivas que se recordam da
venda de seres humanos. Depois,

foi uma zona de grande violência
colonial a partir das décadas de
1940 e 1950. Foi uma coisa muito
violenta de produção de algodão
obrigatória, de trabalho forçado,
chicote. Não é por acaso que ali
surgiu a luta de libertação. A luta de
libertação foi sanguinária, houve
abusos de direitos humanos
terríveis. No pós-independência
foram reproduzidas as mesmas
práticas brutais. Foi lá que a Frelimo
colocou os campos de reeducação,
alguns até são hoje bases dos
Al-Shababs. Depois houve a guerra
com a Renamo, que também foi
violenta. Aquela população está
habituada à violência. Sempre foi
muito esquecida, o mais esquecida
em termos de desenvolvimento que
normalmente vinha para o extremo
sul. O Norte está esquecido, em vias
de acesso, em transportes, em
grande investimento, em
escolarização. De repente,
descobrem que aquilo é rico,
grande publicidade, promessas
exageradas — que ninguém explica
que vão demorar a cumprir.
E houve tempo suÆciente para
fazer as coisas de outra maneira?
Pôs-se a carroça à frente dos bois e
sabíamos o que tinha acontecido
em Tete, em que se fez o grande
investimento primeiro e a formação
depois. O centro de formação foi
reabilitado já estava a Vale a
produzir [carvão], a primeira
universidade em Tete surge já
estava a Vale a produzir. Logo, os
quadros vieram de fora, os
habitantes não beneÆciaram em
nada, antes pelo contrário, tiveram
de ser deslocados, perderam os
locais de produção, foram para
sítios afastados dos mercados e
Æcaram com os efeitos da poluição.
Tínhamos esta lição de Tete e em
Cabo Delgado reproduzimos a
mesma coisa. Em Palma não há um
único centro de formação. Nem em
Mocímboa. O único que existe é em
Pemba. A relação do nosso Governo
com o capital internacional é um
casamento perfeito, porque eles
aparecem já com os pacotes
completos — projecto, estudo de
viabilidade, crédito, comissão — e o
nosso governante quando vê a parte
da comissão, até torna aquilo
secreto, sem grandes debates, para
não levantar ondas. Não temos
know how a nível jurídico para estes
contratos, nem de engenharia para
saber da produção, nem em termos
ambientais para conhecer o seu
impacto e sem capacidade
institucional fomos abraçar
projectos que não controlamos
minimamente. Não houve vontade
de discutir o assunto em termos
públicos e não houve capacidade de
a sociedade civil perceber o que
estava em causa.
Como é que o Al-Shabab ganhou
esta dimensão?
Não é um fenómeno só de
Moçambique, é de toda a região. É

O maior
terrorismo que
nós temos aqui é o
sistema de
educação
O Afonso
Dhlakama [líder
da Renamo] tinha
muito essa ideia de
que a Frelimo só
aprende à
porrada, por isso é
que ele também é
visto entre essa
população, entre
os desprovidos de
recursos, como um
messias. Depois
que ele morreu
Äcou um vazio e
estes indivíduos
[insurgentes]
preencheram
esse vazio

evidente que há grupos oriundos de
países do Médio Oriente que
Ænanciam estas acções
ultra-identitárias violentas. Nos
últimos cinco ou seis anos
encontraram nesta zona da África
Austral, sobretudo na Costa
Oriental, um território profícuo de
penetração: juventude
desempregada, fragilidade das
instituições públicas, corrupção e
sentimento de injustiça. Em Cabo
Delgado parece que se
proporcionou uma constelação de
estrelas alinhadas para criar este
sismo social. Tinha a questão
identitária da população da costa,
que historicamente dá a isso muito
importância; tinha a questão étnica,
sentiam-se discriminados e
explorados pelos macondes que,
sobretudo, são cristãos e descem do
planalto para criar porcos e comem
caracóis, criando um sentimento de
repugnância. Mas, sobretudo,
temos a questão da idade. Se formos
aos mercados de Cabo Delgado,
encontramos sobretudo jovens, não
encontramos velhos. Mas vamos

aos sítios de decisão, já não são
jovens os que encontramos. Os
jovens aguentam a economia do
país, mas quando se trata de tomar
decisões ou de beneÆciar dos
fundos públicos, são excluídos. Sem
esses espaços Æcam vulneráveis a
quem lhes promete sucesso,
integração económica, igualdade,
justiça. Há ainda a questão
Norte-Sul, as pessoas do Norte têm
uma identidade muito forte, muito
por oposição ao Sul, ‘que nos
coloniza’. Os do Sul chegam
arrogantes, com mais salário, Æcam
com os melhores empregos. E a
questão Frelimo-Renamo: a zona da
costa é predominantemente
Renamo, a zona mais do hinterland
é predominantemente Frelimo, o
que frequentemente se confunde
em mwanis versus macondes ou
islâmicos versus cristãos. Com todas
essas coisas, estes grupos, que têm
dinheiro, foram penetrando sob a
capa de negociantes. Empregaram
jovens moçambicanos,
muçulmanos, dão-lhes
oportunidade de ir estudar para
madrassas na Tanzânia e aí são
envolvidos em grupos radicais, que
lhes dão dinheiro para criarem o
seu negócio no regresso a
Moçambique, com a obrigação de
lealdade e de ajudar outros. E
voltam com treino militar e ideias
mais radicais e vão formando
células. O Governo foi avisado pelo
Cislamo [Conselho Islâmico de
Moçambique], mas sempre
entendeu aquilo mais como uma
questão interna do islão e não como
uma questão de segurança e
desvalorizou a ameaça. E quando o
conÇito rebentou, pensaram que a
Renamo estava envolvida. Depois
continuaram a desvalorizar,
insistiram nos discursos
triunfalistas, o bandido estava
sempre em debandada, mas a
seguir cai Mocímboa, cai Macomia,
cai Quissanga. Perdem o controlo e
estão só a defender Palma.
Adivinha-se um ataque nas
próximas semanas, a seguir ao
Ramadão — pode ser Palma, pode
ser Mueda.
Pode ser Pemba?
Acho que não vai ser Pemba,
porque isso implicaria que eles
tivessem já uma grande inÆltração.
Chegar a Pemba é complicado
porque ali em Metuge há pouca
Çoresta. Acho que primeiro vão a
Mueda ou a Palma.
O facto de terem atacado Palma
no dia em que a Total anunciou
que iria retomar os trabalhos em
Afungi por estarem garantidas as
condições de segurança foi
terrível para o Governo...
Foi um embaraço internacional.
Acha que o ataque mudou tudo
para o Governo?
Claramente, eles estão
embaraçados e querem mostrar
que está tudo controlado. Este
esforço de trazer jornalistas, de os

levar lá mesmo com tiros à volta.
Eles estão a contar com as receitas
do gás, já se endividaram a contar
com essas receitas, que chegariam
em 2022, depois já era 2024…
Agora é 2025…
… na melhor das hipóteses. O
prejuízo é terrível e vai ter uma
consequência enorme na
economia. Neste momento, o
Governo perdeu a capacidade
negocial. [Filipe] Nyusi vai a França
reunir-se com o Presidente
[Emmanuel] Macron dentro de uma
ou duas semanas, o que demonstra
a falta de capacidade negocial, é ele
que tem de ir a França.
Provavelmente, vai aceitar as
exigências que eles deÆnirem. E o
discurso que ouvimos até agora, da
defesa da soberania, de que não
queremos tropas internacionais, só
apoio logístico, não me admira nada
que venha a ser invertido nos
próximos dias. E vão sair lá do
encontro com uma solução airosa e
que não embarace politicamente os
generais moçambicanos, nem o
Governo, mas que garanta uma
presença geoestratégica militar
francesa aqui na região.
Há pouca informação sobre a
organização dos Al-Shababs, mas
o seu estudo feito com base em
entrevistas a mulheres que
conseguiram fugir dos
insurgentes levanta um pouco o
véu. Da informação recolhida o
que mais o surpreendeu?
Talvez tenha sido o acesso a
tecnologia, com telefones por
satélite e atenção permanentes às
notícias, ligações internacionais e
capacidade de, no meio do mato,
onde não há energia, conseguirem
aceder a essa tecnologia. Por outro
lado, Æquei surpreendido com a
forma como conseguem doutrinar
as pessoas que raptam. Os raptados
são acantonados em locais de
transição. E nesses locais
intermédios, onde a maioria das
mulheres conviveu, fazem acções
de doutrinação. As pessoas Æcam aí
uma semana/dez dias e duas vezes
por semana vem alguém com maior
oratória, ligeiramente mais velho,
mais experiente, com melhor
conhecimento do islão, que lê
passagens do Corão e faz uma ponte
para a realidade, com toda a
problemática da corrupção, das
desigualdades, da injustiça e a
seguir pergunta às mulheres se já
sofreram aquele problema e há
sempre duas ou três que contam
histórias. E depois diz-lhes que o
Corão tem resposta para aquilo
tudo, prometem a igualdade, a
justiça social, uma mensagem muito
sedutora. E com isso diminuem a
ansiedade daquelas mulheres que
ali são bem tratadas. E são
seduzidas ou coagidas a aderir ao
grupo. Eles são capazes de explorar
as nossas fraquezas e as nossas
maiores fraquezas são a injustiça, a
pobreza e a exclusão social.
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Economia Inƍação e sinais de retoma explicam evolução das taxas

Subida dos juros já custou 80 milhões
Expectativa de regresso da inÅação está a conduzir a uma subida das taxas de juro da dívida em toda
a Europa. Os custos adicionais foram signiÄcativos para Portugal na última emissão de dívida realizada
DANIEL ROCHA

Sérgio Aníbal
A subida da inÇação nos EUA e os
sinais mais fortes de retoma, também na economia europeia, tornaram ainda mais evidente a expectativa nos mercados de que o Banco
Central Europeu (BCE) possa vir a
interromper mais cedo do que o previsto a sua política expansionista.
Um sentimento que está, nas últimas
semanas, a fazer as taxas de juro da
dívida dos Estados da zona euro
subirem e que, esta quarta-feira, fez
com que Portugal tenha realizado
uma emissão de dívida que lhe irá
custar mais cerca de 80 milhões de
euros em juros do que se tivesse sido
realizada em Janeiro.
Através da emissão de Obrigações
do Tesouro (OT), o Estado português
conseguiu esta quarta-feira obter
nos mercados internacionais dois
empréstimos: um de 551 milhões de
euros com o prazo de 10 anos e outro
de 699 milhões, que terá de devolver
dentro de 15 anos. As taxas de juro
destes títulos — aquilo que o Estado
terá de pagar em juros todos os anos
a quem detiver estas OT — Æcaram
Æxadas em 0,505% e em 0,841%.
São valores ainda historicamente
baixos, mas representam um agravamento dos custos de Ænanciamento do Estado português face àquilo
que acontecia no início deste ano.
Em Janeiro, Portugal conseguiu realizar uma emissão de dívida a 10
anos a uma taxa de juro negativa de
0,012% e uma emissão a 15 anos com
uma taxa de juro de 0,319%.
Isto é, as taxas de juro suportadas
Æcaram agora cerca de 0,5 pontos
percentuais acima daquilo que tinha
acontecido há quatro meses.
Se as emissões de dívida de ontem,
num valor global de 1250 milhões de
euros tivessem sido realizadas a taxas
de juro equivalentes às conseguidas
em Janeiro, aquilo que o Estado português teria de pagar em juros ao
longo dos próximos 15 anos seria cerca de 80 milhões de euros inferior.
Este aumento de custos de Ænanciamento está longe de ser uma
característica especíÆca de Portugal. Todos os países da zona euro
estão a sentir o mesmo. Aquilo que
está a acontecer é que, durante as
últimas semanas, acentuou-se a
expectativa nos mercados de uma
retoma forte das economias norteamericana e europeia a partir do
segundo trimestre deste ano, com
um aumento do risco de criação de
pressões inÇacionistas. Num cenário deste tipo, os bancos centrais
poder-se-iam ver obrigados a retirar

Bruxelas prevê
retoma mais lenta
este ano

P

ortugal viu ontem a
previsão da Comissão
Europeia para a variação do
PIB ser revista em baixa
para este ano. Em
compensação, com a ajuda do
fundo de recuperação e
resiliência, o crescimento
projectado para 2022 é agora
maior.
Nas previsões de Primavera
agora publicadas, a Comissão
Europeia revela estar mais
optimista em relação à evolução
da economia do continente
durante este ano e o próximo.
Para o total da UE, Bruxelas
projectava no passado mês de
Fevereiro um crescimento de
3,7% este ano e de 3,9% no
próximo. Agora, reviu as suas
estimativas para um
crescimento de 4,2% este ano e
4,4% no próximo, passando a
antecipar um regresso mais
rápido aos níveis pré-pandemia.
No caso da zona euro, as
previsões passaram para um
crescimento de 4,3% em 2021 e
de 4,4% no próximo.
No caso de Portugal, em
Fevereiro, Bruxelas previa um
crescimento de 4,1% este ano,
mas agora reviu esta projecção
em baixa para 3,9%. Já no que
diz respeito a 2022, a Comissão
passou de uma previsão de
crescimento em Portugal de
4,3% para 5,1%.

A emissão de dívida feita pelo IGCP, liderado por Cristina Casalinho, já está a sentir a mudança do ciclo
Taxas de juro da dívida pública
a 10 anos
Em %
2

11 de Maio

1

Portugal

0,544

0

-0,16
Alemanha

-1
2019
Fonte: Reuters

2020

2021
PÚBLICO

medidas expansionistas como a
compra de dívida pública mais cedo
do que planeavam.
No caso do BCE, tem sido evidente o papel que as suas políticas têm
desempenhado na manutenção das
taxas de juro da dívida pública a
níveis historicamente baixos. Se o
BCE deixasse de intervir, a subida
das taxas seria inevitável e é esse o
cenário que os mercados estão já a
começar a antecipar.
A subida das taxas de juro portuguesas que se praticam no mercado
secundário (onde os investidores
trocam os títulos de dívida entre si)
tem sido signiÆcativa. Passaram, nos
títulos a 10 anos, de zero no início do
ano, para os cerca de 0,5% actuais.
As taxas de juro a 10 anos estão a

um nível ligeiramente superior às de
Espanha, algo que não acontecia em
Janeiro, mas, como explica Cristina
Casalinho, presidente da Agência de
Gestão da Tesouraria e da Dívida
Pública — IGCP, “porque se mudou
o título de referência nos dez anos a
14 de Abril”. “As taxas de juro em
Portugal não subiram mais que no
resto da Europa”, aÆrma.
A tendência é generalizada, voltou a acentuar-se esta quarta-feira
e poderá prolongar-se nos próximos
dias. É verdade que os responsáveis
do BCE têm vindo, de forma persistente, a garantir que não irão ser
retiradas as medidas de estímulo
antes de tempo, mas as notícias
mais recentes na frente económica,
com a Comissão Europeia a rever

em alta as suas previsões para o
crescimento da economia este ano
e no próximo, e com a taxa de inÇação homóloga nos EUA a subir, em
Abril, para 4,2%, fazem com que os
investidores desconÆem da capacidade do banco central para cumprir
esta sua promessa.
Para Portugal, um país com um
elevado nível de endividamento e
com grandes necessidades de Ænanciamento, o Æm da era das taxas de
juro baixas a nível internacional tem
um custo alto e pode complicar as
contas do Governo que, no Programa de Estabilidade, assume um
cenário de manutenção das taxas de
juro de longo prazo a níveis próximos de zero durante os próximos
cinco anos.
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“Não basta que o BCE diga: o valor é
este e passem o cheque”, diz o TdC
MÁRIO CRUZ/LUSA

Marta Moitinho Oliveira

Tribunal apresentou
no Parlamento conclusões
da auditoria ao Novo Banco.
“Ao menos queremos
compreender as contas”
O juiz-conselheiro José Manuel
Quelhas, relator da auditoria do
Tribunal de Contas (TdC) ao Novo
Banco, defendeu ontem que “não
basta que o Banco Central Europeu
(BCE) nos diga: o valor é este e passem o cheque” para justiÆcar os
pagamentos do Fundo de Resolução (FdR) ao banco.
O Banco de Portugal e o Fundo de
Resolução garantiram que cabe ao
BCE veriÆcar as condições das injecções de capital em face das necessidades apresentadas pelo banco,
tendo o FdR assegurado que esta
informação foi enviada ao TdC. Mas
o juiz que escreveu o relatório diz
que esta “não é uma questão de fé”
e explica o que o tribunal pretende:
“Ao menos queremos compreender
as contas.”
O auditor falava no Parlamento,
onde o TdC apresentou as principais
conclusões da auditoria ao Ænanciamento público do Novo Banco —
entre elas, a de que existem falhas
na demonstração, veriÆcação e validação dos pagamentos feitos pelo
FdR ao Novo Banco e que somam
quase 3000 milhões de euros.
“O que é que, quer o Fundo de

José Manuel Quelhas e José Tavares estiveram ontem no Parlamento
Resolução quer o Banco de Portugal, nomeadamente através do
senhor governador, dizem? A entidade a quem compete veriÆcar é o
BCE. A insuÆciência de capital
decorre de regras europeias. Logo,
todos estes valores estão mais do
que veriÆcados pelo BCE. Eu, quando ouvi estas respostas, pensei: eu
sou católico, conÆo na infalibilidade
papal e na cidade no Vaticano, mas
apenas em questões de fé. DiÆcilmente conÆo numa questão de fé
em algo que me é dito por Frankfurt
e pelo BCE. Não é uma questão de
fé. Não basta que o BCE nos diga: o
valor a pagar é este e passem o cheque.”
O juiz explicou a posição do tribunal: “Ao menos queremos com-

DiÄcilmente conÄo
numa questão de
fé em algo que me
é dito por
Frankfurt e pelo
BCE. Não é uma
questão de fé
José Manuel Quelhas
Juiz-conselheiro

preender as contas. Nem estamos a
dizer se elas estão certas ou erradas.” O auditor considerou que esta
não é uma questão de pormenor e
refutou críticas recebidas pelo tribunal no âmbito do contraditório,
quando o TdC é criticado por insistir
na questão dos prazos de reporte de
informação. “Está no contrato”, diz
o juiz. Ou seja, “aqueles valores,
mesmo sendo do BCE, devem ser
compreensíveis”. “Não aceito a infalibilidade do BCE e de Frankfurt.”
O BdP frisou, no comunicado emitido no dia em que a auditoria do
TdC foi conhecida, que, “no que se
refere, em particular, à necessidade
de serem apropriadamente demonstrados, veriÆcados e validados os
cálculos do capital do Novo Banco,
que determinam os valores a pagar
pelo Fundo de Resolução, o Banco
de Portugal conÆrma que é competência exclusiva da autoridade de
supervisão prudencial — no caso, o
Banco Central Europeu, no quadro
do Mecanismo Único de Supervisão,
em que o Banco de Portugal participa — proceder a essa veriÆcação”.
O Fundo de Resolução deu a mesma garantia, assegurando ainda que
o “Fundo de Resolução obteve sempre a adequada conÆrmação junto
da autoridade competente quanto
às necessidades de capital do Novo
Banco, procedimento que foi já conÆrmado por correspondência trocada com o Banco Central Europeu, e
de que foi dado conhecimento ao
Tribunal de Contas”.

Governo vai manter teletrabalho
obrigatório até final de Maio
Raquel Martins
O Governo deverá manter a obrigatoriedade do teletrabalho até ao Ænal de
Maio em todo o país, estendendo por
mais duas semanas as regras que têm
estado em vigor desde meados de
Janeiro. A intenção foi transmitida
ontem aos parceiros sociais pela
ministra do Trabalho, Ana Mendes
Godinho.
No final de Abril, quando deu por
terminado o estado de emergência,
o Governo aprovou uma resolução
que definia que, ainda assim, o teletrabalho se manteria obrigatório em
todos os concelhos do território continental até ao dia 16 de Maio.
Na reunião da Comissão Perma-

nente de Concertação Social de
ontem, Ana Mendes Godinho transmitiu aos parceiros que, aÆnal, essa
regra irá aplicar-se até ao Ænal de
Maio, altura em que o executivo voltará a ouvir os especialistas sobre a
evolução da pandemia.
“O Governo prevê manter o teletrabalho obrigatório nos termos actuais
até ao Ænal de Maio”, aÆrmou ao
PÚBLICO João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e
Serviços de Portugal (CCP) no Ænal da
reunião com o executivo.
As confederações patronais têm
criticado esta opção do Governo por
entenderem que já há condições para
os trabalhadores voltarem às empresas, defendendo que o teletrabalho

Ana Mendes Godinho

só deveria ser obrigatório nos concelhos com maiores riscos de contágio
da covid-19.
O Governo tem aprovado um diploma que prorroga até 31 de Dezembro
de 2021 o regime previsto no DecretoLei 79-A/2020, que obriga as empresas com estabelecimento nos concelhos considerados pela Direcção-Geral da Saúde como sendo de risco
elevado, muito elevado e extremo, a
adoptar o teletrabalho, sempre que
as funções em causa o permitam e o
trabalhador disponha de condições
para as exercer.
Na prática, e quando o Governo
assim o entender, voltam a vigorar as
regras que estiveram a ser aplicadas
no ano passado.

Um quinto dos
trabalhadores
esteve em
teletrabalho
Pedro Crisóstomo

Taxa de desemprego subiu
para 7,1% nos primeiros três
meses e a de subutilização
do trabalho abrange 14,1%
da população activa
As restrições sanitárias decididas pelo
Governo no arranque de 2021 para
conter a pandemia levaram a um
aumento do número de pessoas em
teletrabalho nos primeiros três meses
do ano, mas não para os níveis do
primeiro conÆnamento de 2020.
As estatísticas do emprego ontem
divulgadas pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE) indicam que um
quinto da população empregada trabalhou “sempre ou quase sempre a
partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação”
no primeiro trimestre de 2021.
Com a imposição do regime de
prestação de trabalho à distância a
partir de meados de Janeiro sempre
que as funções em causa o permitissem e sem necessidade de acordo
entre a empresa e o trabalhador, este
regime abrangeu 967,7 mil pessoas, o
equivalente a 20,7% da população
empregada.
Há um aumento face ao trimestre
anterior, altura em que estavam 563,3
mil pessoas em teletrabalho (11,9%),
mas, ainda assim, nota o INE, o valor
Æca “abaixo dos 22,6% observados no
segundo trimestre de 2020”, no primeiro conÆnamento. Foi nesse período que se veriÆcou o pico, com cerca
de um milhão de pessoas em trabalho
a partir de casa (1037,8 mil).
Nos primeiros três meses do ano, o
número de pessoas empregadas diminuiu 62,6 mil em relação aos três primeiros meses de 2020. A taxa de
emprego era de 54,4% no primeiro
trimestre de 2020, estava nos 54,2%
no Ænal de 2020 e baixou agora para
53,9% no primeiro trimestre (havia
4681,6 pessoas a trabalhar).
Já a taxa de desemprego trimestral
registou uma subida de 0,3% em relação ao primeiro trimestre de 2020.
Estava em 6,8% um ano antes e Æcou
nos 7,1% nos três primeiros meses de
2021. Há 360,1 mil pessoas desempregadas. Mas se somarmos as pessoas
que trabalham a tempo parcial, os
inactivos à procura de emprego, mas
não disponíveis e os inactivos disponíveis, mas que não procuram emprego, o indicador da “subutilização do
trabalho” agrega uma população de
746,4 mil pessoas. A taxa de subutilização do trabalho foi então de 14,1%
(estava nos 14%).
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Limpeza
ƍorestal em
risco por falta
de dinheiro
O dia 15 de Maio é o prazo-limite
para limpeza dos terrenos Åorestais.
Presidente de associação do sector diz
que “os proprietários não têm dinheiro”
Teresa Silveira
As condições meteorológicas e os
constrangimentos provocados pela
pandemia levaram o Governo a prorrogar até 15 de Maio o prazo para os
proprietários procederem à limpeza
dos terrenos. A Assembleia da República recomendou um novo adiamento até 31 de Maio, mas fonte do Ministério do Ambiente e Acção Climática
disse ao PÚBLICO: “Não quer dizer
que, até 15 de Maio, não possa haver
uma alteração, mas, neste momento,
não há nenhuma iniciativa legislativa
que prolongue para lá de 15 de Maio
a limpeza dos terrenos.”
A questão, avisa Pedro Serra
Ramos, presidente da Associação
Nacional de Empresas Florestais,
Agrícolas e do Ambiente (ANEFA), é
que “as pessoas estão com problemas em sobreviver” e “estão a chegar
à conclusão de que o dinheiro não
chega”. A ANEFA, note-se, representa duas mil empresas dos sectores
Çorestal, agrícola e ambiental.
Pedro Serra Ramos diz que “os
proprietários Çorestais não têm
dinheiro para continuar com este
ritmo anual de limpeza dos terrenos”, situação que, “associada à pandemia, leva a que eles não sintam
como uma prioridade andar a limpar
o mato dos terrenos”. Agora, diz,
“vão entupir as pessoas com coimas
e os tribunais com processos”.
“Se a legislação, por um lado, teve
algum impacto, porque as pessoas se
assustaram, por outro, ao Æm de dois
ou três anos a limpar consecutivamente, chegaram à conclusão de que
o dinheiro que possam obter dos produtos Çorestais não lhes vai dar para
fazer as limpezas que estão a fazer”,
explica o presidente da ANEFA.
“Numa situação ainda por cima grave, como é a que vivemos, [a limpeza
de terrenos] deixou ser uma prioridade.”
Em 2020, a Guarda Nacional
Republicana, entidade à qual cabe

a Æscalização, instaurou 3069 autos
(291 a entidades colectivas) por
infracção relacionada com a falta de
limpeza de terrenos Çorestais, dos
quais 2472 relacionados com incumprimento dessa manutenção nas
redes secundárias de faixas de gestão de combustível.
A moldura sancionatória em caso
de incumprimento varia entre 280 e
10 mil euros, para pessoas singulares,
e entre três mil e 120 mil euros, para
pessoas colectivas.

“Não há rentabilidade”
Pedro Serra Ramos sublinha que
“não há rentabilidade, os proprietários não ganham o suÆciente para
investirem nas propriedades Çorestais”. Questionado sobre soluções,
o presidente da ANEFA inquieta-se:
“Se as pessoas não têm dinheiro
para pagar a limpeza, também não
têm dinheiro para pagar as coimas.
Como damos a volta a esta situação?
Não sei em que é que esta legislação
poderá resultar em termos de consequências.”
Uma coisa é certa para Serra
Ramos: “Não há nada, absolutamente nada, que tecnicamente comprove
que as limpezas dos terrenos, como
estão a ser feitas, são a solução para
a redução do risco de incêndio. Aquilo que foi legislado não foi legislado
com base em questões técnicas.”
Em face disto, “está criado um problema que tem de ser resolvido através da revisão da legislação”. É que,
diz, “está-se a desviar recursos para
a indústria do fogo” e combate aos
incêndios quando o que é necessário
é “implementar uma gestão proÆssional da Çoresta”. Pedro Serra
Ramos é taxativo: “Tudo isto é desordenamento urbano. E o desordenamento urbano não pode ser pago
pelo proprietário.”
Questionado sobre o Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), o
presidente da ANEFA conÆrma que
esse instrumento Ænanceiro deverá

ForestWise agrega stakeholders da floresta

O

ForestWISE — Laboratório
Colaborativo para a Gestão
Integrada da Floresta e do
Fogo, criado em Março de
2018 com um capital social de
200 mil euros, reúne 15
associados: sete empresas (Altri,
Corticeira Amorim, DS Smith,
Sonae Arauco, Navigator, REN e
E-Redes) e seis entidades ligadas
à academia: Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro,
Inesc-TEC — Instituto de
Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e
Ciência, Universidade de Aveiro,
Universidade de Coimbra,
Instituto Superior de Agronomia
e Universidade de Évora.
Carlos Fonseca, director
científico e tecnológico do
laboratório, garante que “grande
parte do conhecimento em
floresta e fogos do país está aqui

representado”. “Tentamos
agregar aqueles que são os
vários stakeholders da floresta”,
diz. Estão ainda envolvidas duas
entidades públicas: a AGIF —
Agência para a Gestão Integrada
de Fogos Rurais e o INIAV —
Instituto Nacional de
Investigação Agrária e
Veterinária. “Em breve”,
acrescenta Carlos Fonseca,
“esperamos que se venha juntar
o IPMA — Instituto Português do
Mar e da Atmosfera”.

“Ænanciar a limpeza da rede primária de faixas de gestão de combustível, que ladeiam as estradas”. Mas
alertou: “Grande parte dessas faixas
não cai na Çoresta.”
Já a limpeza das faixas de terrenos
por onde passam as linhas eléctricas,
da REN e da E-Redes, essa “é da responsabilidade das empresas”, diz
Pedro Serra Ramos. O que poderá é
haver “uma colaboração voluntária
ou parcerias” com os proprietários
desses terrenos Çorestais para a gestão da vegetação.

Estabelecer parcerias
E são parcerias o que a REN e a ERedes têm estabelecido com esses
proprietários.
João Gaspar, responsável da área
de Servidões e Património da REN,
conÆrmou ao PÚBLICO que, desde
2010, a companhia já plantou “mais
de um milhão” só de medronheiros,
numa “área superior a 3000 hectares” nos terrenos por onde passam
as suas redes eléctricas. Esta espécie
actua como um travão à propagação
dos fogos Çorestais.

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 • Quinta-feira, 13 de Maio de 2021 • 25

ADRIANO MIRANDA

restal atravessada pela rede eléctrica
da REN já tinha sido sujeita a projectos de reconversão de uso do solo. O
objectivo, assume João Gaspar, é
“chegar a 2025 com 25% e em 2030
com 30%”.

Enterrar rede eléctrica

NELSON GARRIDO

Também a E-Redes detém parcerias
com os proprietários dos terrenos
por onde passam os cerca de 180 mil
quilómetros de linhas eléctricas que
gere. Só este ano, a empresa prevê
investir 14,5 milhões de euros em
acções de inspecção e intervenção.
Em 2020 investiu 16 milhões. A gestão da vegetação representa 8% a
10% do investimento anual da companhia em redes de média e alta
tensão.
A rede da companhia que, em
Janeiro, sucedeu à EDP Distribuição,
por imperativo da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, vai,
aliás, ser expandida em mais quatro
mil quilómetros até 2025, num investimento que ascende aos 800
milhões de euros nos próximos cinco anos. A empresa tem a ambição
de enterrar parte da rede aérea em
zonas protegidas e em áreas consideradas prioritárias para a Æscalização da gestão de combustível.
Actualmente, cerca de 28 mil quilómetros dessa rede estão instalados
em espaços Çorestais.
Em 2020, a E-Redes, a que preside
desde Abril José Ferrari Careto, constituiu zonas de protecção junto às
linhas eléctricas ao longo de 7538
quilómetros e executou faixas de
gestão de combustível, no âmbito da
rede secundária, em 7111 quilómetros. Fonte oÆcial explicou ao PÚBLICO que este investimento tem “duas
componentes”: uma, relativa a intervenções realizadas devido à proximidade de vegetação que não foi intervencionada pelos proprietários dos
terrenos; outra, relativa às áreas de
constituição ou renovação da rede
secundária, no âmbito dos Planos
Municipais de Defesa da Floresta
Contra Incêndios.
As parcerias não se Æcam pelos
proprietários. Estendem-se a outras
organizações. Como a Montis, Associação para a Gestão e Conservação
da Natureza, organização não governamental de ambiente de âmbito
nacional que gere mais de 178 hectares de Çoresta na região centro. Ou
com o Instituto Superior de Agronomia de Lisboa (ISA).

Projecto rePLANt
Pedro Serra Ramos, presidente
da ANEFA, afirma que a limpeza
dos terrenos, como é feita, não é
“solução para a redução do
risco de incêndio”

João Gaspar garante: “É compensador para os proprietários estabelecerem parcerias connosco.” A
empresa, explica, detém “10 mil quilómetros de servidões de linhas eléctricas e gasodutos” que precisam de
limpar e preservar, cerca de 60% das
quais (21 mil hectares) estão “inseridas em espaços Çorestais”.
No Ænal de 2019, 12% da área Ço-

Também o ForestWISE — Laboratório
Colaborativo para a Gestão Integrada
da Floresta e do Fogo colabora com
a E-Redes. Carlos Fonseca, director
cientíÆco e tecnológico da estrutura,
fala ao PÚBLICO do projecto
rePLANt, que conta com a participação de 20 entidades do sector Çorestal. Visa valorizar a Çoresta através
da “aplicação de estratégias e tecnologias que permitem a gestão integrada da Çoresta e do fogo” e introduzir

Gestão da vegetação
em debate online

A

E-Redes, responsável pela
rede nacional de
distribuição de alta,
média e baixa tensão,
organiza hoje, em Pampilhosa
da Serra, a terceira conferência
dedicada à gestão da
vegetação. O evento tem
transmissão online em directo
no website do PÚBLICO.
Vários especialistas vão
discutir as melhores práticas
em matéria de gestão de
combustível, assim como as
oportunidades do novo
enquadramento da rede de
faixas de gestão de
combustível, com vista à
sustentabilidade e à
preservação do património
florestal.
A empresa diz-se “impelida a
congregar todos os esforços
para a coexistência da rede
eléctrica com a floresta num
único projecto”. Por isso
lançou o VEGA, uma
incubadora de soluções
especializadas, por exemplo na
inspecção termográfica das
linhas eléctricas para detecção
de pontos quentes através de
voos de helicóptero ou na
medição aérea da distância
das linhas face à vegetação.
Além de incentivar fóruns de
discussão sobre as melhores
práticas, o VEGA procura a
partilha de conhecimento
sobre esta temática,
nomeadamente junto da
população.

280

euros é o valor mínimo da coima
por falta de limpeza de terrenos
florestais, mas pode ir até 120
mil euros para empresas

3069

foi o número de autos
instaurados por falta de limpeza
das florestas pela GNR em 2020
(291 a entidades colectivas)

14,5

mihões é quanto a E-Redes conta
investir em acções de inspecção
e intervenção nos terrenos onde
tem linhas eléctricas

“um elevado grau de inovação, com
impactos positivos em toda a
cadeia”.
A “monitorização das linhas eléctricas, através do controlo da biomassa nas faixas de gestão de combustível”, faz parte desse trabalho de
parceria. “Estamos também”, revela
Carlos Fonseca, “a trabalhar na valorização destas mesmas faixas, através
de modelos de gestão que permitam
trazer alguma eventual rentabilidade
para os seus proprietários”, nomeadamente por via da introdução no
território de “espécies Çorestais que
permitam gerar valor acrescentado”.
A plantação de medronheiros “poderá ser” uma opção.
O PÚBLICO também falou com
Francisco Castro Rego, ex-presidente do extinto Observatório Técnico
Independente dos Incêndios, coordenador do Centro de Ecologia Aplicada Professor Baeta Neves do ISA e
um dos participantes na III Conferência Gestão da Vegetação da E-Redes
(ver caixa).
Questionado acerca do papel que
devem assumir as empresas de
transporte de energia na manutenção dos espaços Çorestais por onde
passam as linhas eléctricas e que
articulação devem fazer com os proprietários e se a mesma também
deve envolver os municípios ou as
associações de proprietários Çorestais, Francisco Rego não tem dúvidas de que a constituição de faixas
de gestão de combustível associadas
às linhas eléctricas “é muito importante” e que “corresponde a um
esforço muito signiÆcativo que
importaria optimizar”.
Um dos objectivos, diz, é o da “protecção das próprias linhas eléctricas,
que têm características próprias”, de
modo a “evitar o contacto entre árvores e cabos eléctricos”, o que “pode
daniÆcar as linhas, mas também originar focos de ignição”.
Um objectivo diferente, diz o professor do ISA, seria o de as faixas de
gestão de combustível poderem conter a propagação dos incêndios. Para
este especialista, “estas faixas não se
localizam em situações estratégicas
para o combate e só muito diÆcilmente poderão cumprir este objectivo”.
Assim, “enquanto o primeiro
objectivo pode ser mais facilmente
cumprido com a articulação com os
proprietários, como tem sido feito,
mas que poderia minimizar o impacto fazendo intervenção numa área
pequena, o segundo objectivo poderia ser mais bem cumprido”. Isto, diz
Francisco Rego, “se o esforço dedicado pelas entidades de gestão das
redes pudesse ser canalizado para as
faixas de gestão de combustível, realizadas em locais estratégicos incluídos nos Planos Municipais de Defesa
da Floresta contra Incêndios”.
Com o apoio de
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“Análise” sobre barragens leva fisco
a abrir inquérito a ex-dirigente

Câmara de
Boticas contra
projecto da
mina de lítio

MIGUEL MANSO

Pedro Crisóstomo
Luísa Pinto

José Maria Pires, de um
movimento cívico de
Miranda, terá elaborado
uma nota para este grupo
sobre venda da EDP
A Autoridade Tributária e Aduaneira
(AT) abriu um processo disciplinar a
um jurista do centro de estudos fiscais, José Maria Pires, antigo alto
dirigente do fisco que integra o Movimento Cultural da Terra de Miranda,
o grupo que alertou publicamente
para as possíveis implicações fiscais
do processo de venda de seis barragens no Douro pela EDP ao consórcio
francês Engie por 2200 milhões de
euros.
O caso foi denunciado ontem no
Parlamento pelo líder do PSD, Rui
Rio, durante um debate com o primeiro-ministro, que se mostrou surpreendido. Rio não referiu quem se
tratava, mas o PÚBLICO sabe que o
trabalhador em causa é José Maria
Pires, trabalhador da AT, natural de
Miranda do Douro e membro daquele grupo cultural.
José Maria Pires é um quadro
conhecido dentro da administração
fiscal (foi subdirector-geral e demitiu-se em 2015 por causa da polémica
“lista VIP”).
Enquanto cidadão e membro do
movimento mirandês, terá elaborado uma análise jurídica-tributária
sobre a transmissão das barragens,
o que levou o fisco a decidir, em
Janeiro deste ano, instaurar um
inquérito para avaliar “a eventual
verificação de quaisquer circunstâncias que o dispensassem do dever
legal de exclusividade a que, por
princípio, estão obrigados todos os
trabalhadores da AT.”
Em Outubro, antes de a venda das
barragens estar concluída mas quando já era público que estava em marcha, o movimento fez chegar ao Parlamento uma nota jurídica — que está
publicada no site do Parlamento —
sobre a “ponderação do interesse
das populações do Douro Internacional na transmissão das barragens”,
referindo que essa análise fora realizada por Pires, enquanto “integrante” do movimento e “especialista em
direito fiscal”.
Contactado depois das declarações do líder do PSD, o Ministério
das Finanças esclareceu, através do
seu gabinete de imprensa, ser alheio
ao inquérito, garantindo que “não
tinha, nem tinha de ter, conhecimento do processo” instaurado.
O PÚBLICO contactou igualmente

Fernando Queiroga afirma
que Estudo de Impacto
Ambiental que está em
discussão pública está
cheio de “inverdades”

TIAGO PETINGA/LUSA

José Pires foi subdirector-geral
da AT até sair por causa da
polémica “lista VIP”. E é o
ex-dirigente referido por Rio

José Maria Pires por email, que não
se pronunciou sobre as informações
vindas a público ontem. Apenas
confirmou que integra o movimento cultural.

De Belém para São Bento
Em Setembro, Marcelo Rebelo de
Sousa recebeu em Belém dois representantes do movimento, Pires e
Paulo Meirinhos. E em Dezembro —
confirmou agora a AT em resposta
ao PÚBLICO — a administração fiscal
recebeu do gabinete do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais,
António Mendonça Mendes, “uma

comunicação com documentos
oriundos da Casa Civil do Presidente
de República, que haviam sido dirigidos ao chefe de gabinete do primeiro-ministro”, onde se incluía um
“parecer alegadamente elaborado
por um trabalhador da AT, integrante do Movimento Cultural da Terra
de Miranda”. A AT não nomeia o trabalhador, mas, como está a referir-se
à tal nota jurídica, o visado é José
Maria Pires.
Dado que considerou que o documento correspondia a uma “análise
jurídica-tributária sobre a transmissão das barragens”, o fisco decidiu
a 21 de Janeiro deste ano instaurar
um inquérito para esclarecer os
“indícios sobre a existência do referido parecer e, a confirmar-se, das
circunstâncias em que poderá ter
sido emitido”. No esclarecimento

enviado ao PÚBLICO, a AT refere
que os trabalhadores “estão sujeitos
a um código de conduta, adoptado
em 23 de Julho de 2015, que clarifica
os especiais deveres a que estão vinculados” e acrescenta que o Estatuto do Pessoal Dirigente e a Lei de
Trabalho em Funções Públicas “prevêem que a competência em matéria
disciplinar seja exercida pelo dirigente máximo do serviço, neste caso
a directora-geral [Helena Borges],
sob pena de cessação do cargo dirigente se não cumprir o dever de agir
disciplinarmente”.
Na AT, Pires foi ex-subdirector-geral responsável pela área da justiça
tributária entre Setembro de 2014 e
Março de 2015. Demitiu-se na
sequência da criação de uma “lista
VIP”, um sistema de alarme experimental que permitia detectar acessos a dados fiscais de Passos Coelho,
Paulo Portas, Cavaco Silva e Paulo
Núncio.
Foi José Maria Pires quem, a 10 de
Outubro de 2014, como substituto
legal do então director-geral, emitiu
o despacho de concordância que
autorizou a implementação da fase
experimental do sistema informático
de alarme, um caso que seria arquivado pelo Ministério Público. No
processo disciplinar interno, a AT
arquivou os autos por considerar que
Pires não violou os deveres de prossecução do interesse público, imparcialidade e zelo. Apesar disso, a pessoa responsável pela instrução do
processo considerou que a sua actuação justificava uma admoestação.

O presidente da Câmara de Boticas
diz que não acordou um dia e Æcou
contra o lítio, nem é sequer contra a
exploração de recursos minerais no
seu concelho, sabe da importância
que têm. “Da janela do meu gabinete
vejo duas pedreiras a funcionar; fui
dez vezes a Lisboa tentar garantir que
Boticas tinha uma mina de ouro e não
consegui”, diz Fernando Queiroga,
em declarações ao PÚBLICO.
Mas o presidente da Câmara de
Boticas é “firmemente” contra o
avanço da mina de lítio que a Savannah quer explorar em Covas do Barroso, e diz que se vai empenhar para
demonstrar, junto da Agência Portuguesa do Ambiente, que o Estudo de
Impacto Ambiental entregue pela
empresa, e que está em consulta
pública, está cheio de “inverdades” e
de “impossibilidades”.
“Houve quem falasse da falta de
proÆssionalismo que aparece neste
tipo de documentos. Eu penso a mesma coisa em relação a este”, aÆrmou
o autarca. O documento está em consulta pública até dia 2 de Junho. O
processo recebeu já 48 participações
e, ontem, a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) fez uma sessão pública de esclarecimento.
O PÚBLICO questionou Fernando
Queiroga pela receptividade que teria
o município à proposta de partilha de
benefícios e ao Plano de Boa Vizinhança que constam do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) que está
actualmente em discussão pública.
Fernando Queiroga diz que se vão
perder os pastos de toda a área de
implantação do projecto, e que em
causa não está apenas a questão
pecuária, mas também a produção
de mel, muito importante e não apenas naquelas duas freguesias.
“É impossível este projecto ser
aprovado”, aÆrma, categórico, lembrando que a Savannah não teve,
sequer, “licença para ter feito trabalhos de prospecção e pesquisa naquela área, e está agora a pedir para avançar na exploração”. “Eu não acordei
contra o lítio. O meu problema com
esta mina é que vai destruir o projecto que temos construído no município.” “Esta mina destrói tudo. Não há
dinheiro nenhum que pague isso”,
aÆrmou o autarca.

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 • Quinta-feira, 13 de Maio de 2021 • 27

CLASSIFICADOS

Edif. Diogo Cão, Doca de Alcântara Norte, Tel. 21 011 10 10/20 Fax 21 011 10 30
1350-352 Lisboa
De seg a sex das 09H às 19H
pequenosa@publico.pt
Sábado 11H às 17H

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

COMPLETE AS
SUAS COLECÇÕES
NAS LOJAS PÚBLICO

EDIFÍCIO
DIOGO
CÃO
EDIFÍCIO
DOCA
DE ALCÂNTARA
DIOGO
CÃO
NORTE, LISBOA

DOCA
DEAOALCÂNTARA
(JUNTO
NORTE,
LISBOA
MUSEU
DO
(JUNTO
AOORIENTE)
HORÁRIO:
MUSEU
DO
ORIENTE)
2.ª – 6.ª FEIRA:
9H – 19H
SÁBADO: 11H – 17H
MAIS INFORMAÇÕES:

CENTRO
COMERCIAL
COLOMBO
AVENIDA DAS ÍNDIAS
(PISO 0, JUNTO
À PRAÇA CENTRAL)

loja.publico.pt | 210 111 010

Contratação de Doutorado
(M/F)

loja.publico.pt

Dá-se conhecimento público de que se encontra aberto
processo de recrutamento de pessoal em regime
de contrato de trabalho por tempo indeterminado
para o Núcleo da Qualidade, integrado na Divisão
Académica e da Garantia da Qualidade, da Reitoria da
Universidade Nova de Lisboa para:
• 1 vaga de técnico superior (m/f), referência CT16/2021-DAGQ-NQ, ao qual podem candidatar-se
os indivíduos que reúnam as condições ﬁxadas no
aviso disponível no endereço:
http://www.unl.pt/nova/nao-docentes
O prazo para submissão das candidaturas é de 6 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.

CONSELHO DIRETIVO

Foi publicado no Diário da República nº 91, 2.ª Série, de 11 de maio de 2021, o Aviso n.º
8692/2021, relativo ao concurso Ref.ª CDL-CTTRI-60-SGRH/2021, de âmbito internacional,
para recrutamento na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto
celebrado ao abrigo do Código de Trabalho, de 1 (um) lugar de Investigador Doutorado
de Nível Inicial para o exercício de atividades de investigação cientíﬁca na área cientíﬁca
de Biologia e nas subáreas de Ecologia e Biodiversidade e Aquacultura e Pescas, no
âmbito do projeto de investigação “MAXIMUS.PT- Investigação e desenvolvimento para a
produção de larvas e juvenis de pregado em maternidade” (projeto nº 69769), suportado
pelos orçamentos do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI)
e ao Programa Operacional Regional do Algarve, na sua componente FEDER. O(a)
candidato(a) será responsável pela interação com todos os membros da equipe do projeto
durante diferentes tarefas para garantir a perfeita interação entre os parceiros; participar no
planeamento e execução dos ensaios experimentais e amostragens de forma a garantir que
sejam respeitados todos os procedimentos microbiológicos necessários para evitar riscos de
contaminação cruzada e controle de qualidade, apoiar às análises químicas e moleculares;
participar na análise bioinformática de dados e escrita de artigos cientíﬁcos; participar em
atividades de extensão e disseminação do conhecimento, assim como na orientação de
alunos de graduação e pósgraduação.
2 - O requerimento de candidatura deverá ser elaborado nos termos do edital antes referido,
publicitado no seguinte endereço eletrónico: https://www.ua.pt/pt/sgrh/pessoal-investigador-novos-concursos-e-ofertas.
3 - O prazo de candidaturas é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do
aviso no Diário da República.
Aveiro, em 21 de abril de 2021
O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

CONSELHO DIRETIVO

AVISO

AVISO

ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO DE UM ESTABELECIMENTO
DE APOIO SOCIAL SEM DENOMINAÇÃO

ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO DO ESTABELECIMENTO
DE APOIO SOCIAL DENOMINADO “COLÉGIO ERA UMA VEZ”

O Instituto da Segurança Social ordenou o encerramento administrativo imediato de um
estabelecimento de apoio social sem denominação, com as seguintes características:
y exerce a atividade de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Centro de Dia;
y com ﬁns lucrativos;
y não estando licenciado;
y funciona sob a propriedade de Lubélia Maria dos Anjos;
y está instalado em Estrada dos Restauradores do Concelho de Palmela, Vivenda 2500-A, Vale de
Touros, Palmela.
Porque ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP ordenou o encerramento, através da Deliberação n.º 89/2021, de
2021-05-05, porque o estabelecimento estava em atividade com deﬁciências graves nas condições
de instalação, segurança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um perigo
potencial para os direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social continue de forma ilegal, a
entidade responsável será sujeita a procedimento criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de aﬁxação do aviso
Este aviso deve estar aﬁxado durante 30 dias na entrada principal do estabelecimento.
Consequência da não aﬁxação do aviso
Quem impedir a sua aﬁxação será sujeito a procedimento criminal pelo crime de resistência ou
coação sobre funcionário. Quem o remover deliberadamente antes do ﬁm do prazo de 30 dias será
sujeito a procedimento criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.
Presidente - Rui Fiolhais

O Instituto da Segurança Social ordenou o encerramento administrativo imediato do estabelecimento
de apoio social denominado “Colégio Era Uma Vez”, com as seguintes características:
y exerce a atividade de Creche e de Centro de Atividades de Tempos Livres;
y com ﬁns lucrativos;
y não estando licenciado;
y funciona sob a propriedade de Tagarelas e Traquinas, Unipessoal Lda.;
y está instalado em Rua Jogo da Bola, n.º 34, 2350-794 Torres Novas.
Porque ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP ordenou o encerramento, através da Deliberação n.º 88/2021, de
2021-05-05, porque o estabelecimento estava em atividade com deﬁciências graves nas condições
de instalação, segurança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um perigo
potencial para os direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social continue de forma ilegal, a
entidade responsável será sujeita a procedimento criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de aﬁxação do aviso
Este aviso deve estar aﬁxado durante 30 dias na entrada principal do estabelecimento.
Consequência da não aﬁxação do aviso
Quem impedir a sua aﬁxação será sujeito a procedimento criminal pelo crime de resistência ou
coação sobre funcionário. Quem o remover deliberadamente antes do ﬁm do prazo de 30 dias será
sujeito a procedimento criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.
Presidente - Rui Fiolhais

CONSELHO DIRETIVO

AVISO

ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO DE UM ESTABELECIMENTO DE
APOIO SOCIAL SEM DENOMINAÇÃO SITO NA ESTRADA NACIONAL 247,
N.º 10, VIVENDA CASULO, CARVOEIRA, 2655-052 CARVOEIRA - MAFRA
O Instituto da Segurança Social ordenou o encerramento administrativo imediato de um estabelecimento
de apoio social sem denominação, com as seguintes características:
y
exerce a atividade de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar de Idosos);
y
com ﬁns lucrativos;
y
não estando licenciado;
y
funciona sob a propriedade de Maria de Lurdes Ferreira Dias Rosa;
y
está instalado em Estrada Nacional 247, N.º 10, Vivenda Casulo, Carvoeira, 2655-052 Carvoeira Mafra.
Porque ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP ordenou o encerramento, através da Deliberação n.º 90/2021, de
2021-05-05, porque o estabelecimento estava em atividade com deficiências graves nas condições
de instalação, segurança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto, representando um perigo
potencial para os direitos dos utentes e a sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social continue de forma ilegal, a entidade
responsável será sujeita a procedimento criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de aﬁxação do aviso
Este aviso deve estar aﬁxado durante 30 dias na entrada principal do estabelecimento.
Consequência da não aﬁxação do aviso
Quem impedir a sua aﬁxação será sujeito a procedimento criminal pelo crime de resistência ou coação
sobre funcionário. Quem o remover deliberadamente antes do ﬁm do prazo de 30 dias será sujeito a
procedimento criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.
Rui Fiolhais, Presidente

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Associação Portuguesa de Familiares
e Amigos de Doentes de Alzheimer - Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social. É a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especiﬁcamente
constituída para promover a qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus familiares
e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país.
Oferece Informação sobre a doença, Formação para cuidadores formais e informais, Apoio
domiciliário, Apoio Social e Psicológico e Consultas Médicas da Especialidade.
Como membro da Alzheimer Europe, a Alzheimer Portugal participa ativamente no movimento
mundial e europeu sobre as demências, procurando reunir e divulgar os conhecimentos mais
recentes sobre a Doença de Alzheimer, promovendo o seu estudo, a investigação das suas
causas, efeitos, proﬁlaxia e tratamentos.

Contactos
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3, Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa
Tel.: 21 361 04 60/8 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org
Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2, Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa - Tel.: 21 360 93 00
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário «Casa do Alecrim»: Rua Joaquim Miguel Serra Moura, n.º 256 - Alapraia, 2765-029 Estoril
Tel. 214 525 145 - E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org
Delegação Norte: Centro de Dia “Memória de Mim” - Rua do Farol Nascente, n.º 47A R/C, 4455-301 Lavra
Tel. 229 260 912 | 226 066 863 - E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org
Delegação Centro: Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato n.º 17, 3100-523 Pombal
Tel. 236 219 469 - E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org
Delegação da Madeira: Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional da Nazaré, Cave do Bloco 21 - Sala E,
9000-135 FUNCHAL - Tel. 291 772 021 - E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org
Núcleo do Ribatejo: R. Dom Gonçalo da Silveira n.º 31-A, 2080-114 Almeirim
Tel. 24 300 00 87 - E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org
Núcleo de Aveiro: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - Complexo Social da Quinta da Moita - Oliveirinha, 3810 Aveiro
Tel. 23 494 04 80 - E-mail: geral.aveiro@alzheimeportugal.org

MARIA AMÉLIA DA COSTA
TRIGO DE MELO BREYNER PEREIRA
Seus ﬁlhos Luis, João, Mário e Paulo, noras, netos e bisnetos participam
o seu falecimento. A seguir ao velório será celebrada missa na Igreja da
Basílica da Estrela às 13.30h de quinta-feira, dia 13. O funeral seguirá para
Vila Nogueira de Azeitão para perto do seu ﬁlho José e do seu marido Luís.
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Cultura Conferências, debates e Ɗlmes revisitam uma encenação do Estado Novo

Há um elefante
colonial à solta
no Palácio
de Cristal
Galeria Municipal do Porto lança hoje
um programa educativo em volta
da Exposição Colonial de 1934
Sérgio C. Andrade
Quase nove décadas depois de ter
sido a mascote da Exposição Colonial
do Porto, que entre Junho e Setembro de 1934 “animou” o Palácio de
Cristal, há de novo um elefante a
entrar com estardalhaço na “loja de
porcelanas” da cultura europeia e
ocidental, desta vez com a incumbência de mobilizar um olhar novo,
distanciado e crítico, sobre a relação
que a cidade e o país (ainda) mantêm
com África e com os territórios que
Æzeram a história do império colonial português.
É sob esta perspectiva, que também tem algo de lúdico — trata-se,
aÆnal, de um projecto do serviço
educativo da Galeria Municipal do
Porto —, que hoje se inicia o programa Um Elefante no Palácio de Cristal,
o segundo dos três eixos em que
assenta a primeira edição do Programa de Incursão à Galeria (Ping!).
“Escolhemos este nome, ‘ping’,
pelo que ele tem também de poético:
o som, ritmado ou descompassado,
das gotas que caem do telhado ou da
chuva”, justiÆca Matilde Seabra,
arquitecta e coordenadora daquele
serviço municipal, apontando para
o objectivo de “transmitir um conhecimento pausadamente, e não de
enxurrada”. Esta edição inaugural
do Ping! é, pois, o primeiro momento de um programa pensado para ter
continuidade nos próximos anos,
assumindo o vasto campo de potencialidades da própria localização da
galeria na sua relação com os jardins
do Palácio de Cristal e com a zona
urbana envolvente.
O programa foi já lançado, a 29 de
Abril, com uma conferência do professor Michael Marder, da Universidade do País Basco, focada nas questões da botânica e da ecologia — a
este primeiro eixo do Ping! darão
sequência uma nova conferência e
um workshop com o investigador e
artista multidisciplinar Uriel Orlow.
Marcado para hoje está por sua
vez o regresso do elefante que na

Exposição Colonial de 1934 encimava uma dos lados do “Palácio das
Colónias”. Para este momento central do Ping!, que se prolongará até
Junho, foram convidados os curadores Alexandra Balona, Melissa Rodrigues e Nuno Coelho, além do colectivo InterStruct — que em 2019 promoveu a exposição Unearthing
memories, desmascarando as marcas
coloniais do Porto e certas narrativas
que ainda perduram sobre a exposição de 1934.
“Achámos importante voltar à
imagem desse elefante, que foi a
mascote da Exposição Colonial, e
que paradoxalmente continua a
representar África, como se esta se
tratasse de uma mancha territorial
uniforme, representando a ideia de
natureza, do primitivo, enquanto a
Europa é a cultura e a civilização”,
diz Melissa Rodrigues, educadora,
activista e performer nascida em
Cabo Verde e radicada no Porto.
Esse imaginário que persiste na
sociedade portuguesa, e que vai de
par com o racismo que também ainda a enforma — “Eu, enquanto
mulher negra em Portugal, sei o que
é o racismo: não é o passado; é algo
que continua a manifestar-se em
várias dimensões do presente”,
reclama Melissa Rodrigues —, será
dissecado num programa dividido
em três subtemas, e que decorrerá
entre a Biblioteca Municipal Almeida
Garrett e os jardins do Palácio: Ética
do olhar e da representação (hoje,
amanhã e sábado), Colonialismo,
capitalismo e religião (27 a 29 de
Maio), e Encenação do Império Colonial (17 a 19 de Junho).
Apresentando o programa ao
PÚBLICO, o designer e curador Nuno
Coelho chama a atenção para a
importância de se “problematizar o
lugar de onde se olha” e, neste caso,
a perspectiva com que se encarou “o
zoológico humano” em que se constituiu a Exposição Colonial de 1934.
Refere-se, em particular, à representação que a “feira” escolheu fazer,
através de um mapeamento “exóti-

A Exposição Colonial de 1934,
entendida como uma montra do
império, ocupou os jardins
do Palácio de Cristal

O elefante, que
foi a mascote da
Exposição Colonial
de 1934, continua
a representar
África, a natureza,
o primitivo,
enquanto a Europa
é a cultura
e a civilização
Melissa Rodrigues
Co-curadora do programa

co”, de cada um dos territórios coloniais — as mulheres bijagós (entre as
quais se destacou a jovem Rosinha,
eleita “Rainha da Exposição”), o
régulo Amadí Sissé, a aldeia angolana, os guerreiros de Moçambique, a
orquestra de Macau, o encantador de
serpentes da Índia, uma rua de
Timor… —, que Portugal supostamente irmanava a partir de um ideário
civilizador comum. Um imaginário
que encontrou eco na imprensa da
época e, principalmente, nas fotograÆas da Casa Alvão, que teve o “exclusivo” da cobertura do evento.

Memorabilia e toponímia
Em destaque neste primeiro eixo
estará a conferência que a historiadora belga Bambi Ceuppens fará
hoje, às 19h, sobre a renovação do
Museu Real da África Central, nos
arredores de Bruxelas, que reabriu
em 2018 após uma extensiva revisão
crítica do anterior olhar colonial
sobre o ex-Congo Belga — bem
expresso na Feira Colonial de Bruxelas de 1948, igualmente marcada pela
encenação de um “zoo humano”,

nota Nuno Coelho — e a cultura
popular da actual República Democrática do Congo. Complementando
a perspectiva histórica, realça o curador e professor, Ceuppens irá também falar sobre como esse legado se
mantém latente nos dias de hoje.
O segundo momento de Um Elefante no Palácio de Cristal, dedicado
às relações do capitalismo e da religião com o colonialismo, abre, no dia
27, com uma conferência da professora e socióloga Cristina Roldão, que
mostrará como os programas pedagógicos do sistema educativo português perpetuam conceitos racistas.
Caberá depois a Alexandra Balona
(também crítica de dança do PÚBLICO) a moderação do debate que, a 17
de Junho, reunirá os antropólogos
Bruno Sena Martins e Patrícia Ferraz
de Matos numa análise da encenação
que a exposição do Porto fez do
império colonial. “É uma visão que
ainda marca a memória colectiva e
o espaço urbano da cidade”, nota
Balona. Um exemplo material disso
é o Monumento ao Esforço Colonial
Português, uma obra de Alberto Pon-
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Tiara de D. Maria II vendida por mais
de 1,3 milhões de euros em leilão
Lucinda Canelas
e Luís Miguel Queirós

Estado português tentou
obter a peça para o futuro
Museu do Tesouro Real,
mas já não acompanhou
as últimas licitações

ce de Castro e José Fernandes de
Sousa Caldas, que, depois de em
1934 ter pontuado o jardim central
fronteiro ao “Palácio das Colónias”,
foi reinstalado em 1984 na Praça do
Império, na Foz, “reactivando uma
fantasia imperial já em plena democracia”, nota Nuno Coelho.
Este caso e a memorabilia colonial
ainda patente na toponímia da cidade serão o tema do workshop dirigido
pela designer Bárbara Neves Alves no
dia 18 de Junho.

Os Älmes do império
O programa do ciclo inclui ainda a
exibição de Ælmes que documentam
todo esse universo histórico e mental. No sábado, a actriz e encenadora
Ana Cristina Pereira analisa excertos
dos registos oÆciais da Exposição
Colonial do Porto. Mais à frente,
serão exibidas as longas-metragens
documentais Fantasmas do Império,
da francesa Ariel de Bigault (28 de
Maio); e Visões do Império, de Joana
Pontes (18 de Junho).
“São obras que mostram como o
cinema tem vindo a retratar o impé-

rio”, diz Alexandra Balona, especiÆ#
cando que o trabalho de Joana Pontes “levanta a questão da ética da
representação, a partir dos álbuns
de família encontrados na Feira da
Ladra”. Exemplos da criação de uma
imagem de harmonia e felicidade
familiar e social, sustentada pela religião, e que mostram como “esta e o
capitalismo são braços do colonialismo”, acrescenta a curadora.
Acompanhando os diferentes
eixos deste programa, o colectivo
InterStruct promoverá, em três
momentos (15 e 29 de Maio e 19 de
Junho), o workshop Atlas, que inclui
um percurso pelos jardins do Palácio. O resultado deste trabalho será
compilado numa publicação a lançar
no dia 22 de Outubro.
Terminado este segundo eixo do
Ping!, avança, a 26 de Junho, Exodus,
um calendário de percursos abertos
às escolas, mas também ao público
em geral, que até 23 de Outubro irá
fazer o reconhecimento do tecido
artístico portuense com cinco visitas
a galerias e espaços culturais em diferentes zonas da cidade.

A tiara de diamantes e saÆras que pertenceu à rainha D. Maria II, leiloada
ontem à tarde em Genebra pela Christie’s, foi comprada por 1,45 milhões
de francos suíços, correspondentes a
quase 1,32 milhões de euros, um valor
que o representante do Estado português, José Alberto Ribeiro, director
do Palácio Nacional da Ajuda e do
futuro Museu do Tesouro Real, já não
pôde acompanhar.
A jóia, uma das mais antigas tiaras
associadas a uma soberana portuguesa, foi levada à praça com uma
estimativa de resultados que a leiloeira situou entre 170 e 350 mil
francos suíços (153 a 317 mil euros),
mas, após um animado despique de
40 lances sucessivos, o chamado
“preço de martelo” acabou por se
Æxar em 1,45 milhões de francos suíços, ao qual se somariam ainda o
prémio da leiloeira e outras despesas, que obrigaram o comprador a
desembolsar 1,77 milhões (mais de
1,6 milhões de euros). O Estado português ainda licitou acima dos 800
mil francos suíços.
José Alberto Ribeiro contou ao
PÚBLICO que se chegou a tentar
negociar com a família proprietária
das jóias por intermédio da Christie’s, para comprar directamente a
jóia, evitando que ela fosse a leilão,
mas a proposta foi recusada. O futuro director do Museu do Tesouro
Real — que deverá ser inaugurado
este Verão no Palácio Nacional da
Ajuda — está consciente de que “a
oportunidade de comprar uma peça
como esta acontece uma vez numa
vida”, mas tem esperança de conseguir saber quem foi o comprador e
de o contactar para ver se ainda há
possibilidade de o Estado português vir a adquiri-la.
O PÚBLICO noticiou a 30 de
Março que a tiara seria ontem
posta à venda, num leilão
que teria entre os seus lotes
um conjunto de jóias que
pertenceram à Ælha adoptiva de Napoleão Bonaparte, Estefânia de
Beauharnais, sobrinha de
JoseÆna, a primeira
mulher do imperador dos
franceses.
Foi com este diadema
cravejado com 1415 diamantes e cinco saÆras,

descrito como uma peça com pedras
de “bonita cor” e composta por elementos destacáveis (nove alÆnetes
que podem ser usados separadamente), que D. Maria II (1819-1853), primeira monarca constitucional portuguesa, se fez representar em várias ocasiões. Usou-o, por exemplo, quando
o austríaco Ferdinand Krumholz lhe
pintou o retrato que hoje está exposto na sala do trono do palácio da Ajuda.
A importância histórica e artística
desta tiara levou João Júlio Teixeira,
especialista em jóias antigas que integra o comissariado do catálogo e da
exposição do tesouro real português
no novo museu, a recomendar a sua
aquisição.
Depois de receber informação mais
detalhada da Christie’s quanto ao historial da tiara, o director da Ajuda
resolveu pedir ao Estado português
que tentasse comprá-la, encetando
de imediato contactos com potenciais
mecenas para reunir a verba necessária, já que o Ministério da Cultura

170

O preço estimado pela Christie’s
situava-se entre os 170 e os 350
mil francos suíços (153 a 317 mil
euros), mas a tiara de D. Maria II
acabou por quadruplicar a
estimativa máxima da leiloeira

800

O Estado português ainda licitou
acima dos 800 mil francos
suíços, mas a peça acabou por
ser vendida ao preço final de 1,77
milhões, incluídos o prémio da
leiloeira e outras despesas

não dispõe de um fundo de emergência para adquirir obras de arte que
aparecem no mercado e que têm relevância para as colecções nacionais,
mecanismo há muito reclamado por
directores de museus, conservadores
e outros especialistas.
Com um mês para preparar a aquisição e angariar as verbas necessárias,
ainda foi possível reunir perto de um
milhão de euros, oriundo da DirecçãoGeral do Património Cultural, mas
também de mecenas, que contribuíram com 400 mil euros. Um valor
porém insuÆciente, num leilão em
que as peças constituídas por diamantes quase sempre atingiram preços
muito acima das estimativas máximas
da leiloeira.
À data da morte da rainha — D.
Maria II morreu em 1853, aos 34 anos,
depois de ter tido 11 Ælhos, dos quais
apenas seis chegaram à idade adulta
—, a tiara agora leiloada terá sido recebida como herança pela infanta D.
Maria Ana (1843-1884), que, ao casar
com D. Jorge, herdeiro do trono da
Saxónia, a levou para fora do país.
D. Maria Ana, que morreu muito
cedo e não chegou a ser rainha, deixou-a ao seu Ælho mais velho, Frederico Augusto, que a deu a uma das
suas Ælhas, Margarida Carolina (19001962). Esta viria em 1920 a casar-se
com outro bisneto de D. Maria II, o
príncipe Frederico de HohenzollernSigmaringen (1891-1962), neto da
infanta D. Antónia.
Embora a Christie’s não forneça
informações sobre os proprietários
que colocaram a jóia em leilão, é
legítimo presumir que estaria nas
mãos de herdeiros das duas Ælhas
de D. Maria, disse ao PÚBLICO João
Júlio Teixeira, e provavelmente com
familiares do marido da princesa
Brígida, irmã do actual rei da Suécia. Segundo este especialista, das
cinco tiaras que D. Maria II terá usado não há nenhuma nas colecções
públicas portuguesas.
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Ciência Painel faz recomendações para reformular sistema de alerta

Uma resposta “urgente e coordenada”
podia ter evitado a pandemia de covid-19
Relatório de grupo criado pela OMS para avaliar a sua acção e propor passos para o futuro diz que se
desperdiçou tempo. Propõe criação de um novo órgão, o Conselho para as Ameaças de Saúde Globais
ANDREA FASANI/EPA

Clara Barata
A covid-19 poderia nunca ter passado
de surto a pandemia se tivesse havido
uma acção “urgente, coordenada e
ao nível mundial”, disse Helen Clark,
ex-primeira-ministra da Nova Zelândia e co-líder do grupo criado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS)
para avaliar o seu trabalho, que divulgou ontem o seu relatório.
“O mundo estava avisado do risco
das pandemias, mas muitos países
não estavam preparados e não aprenderam as lições do passado”, disse
ainda Clark, que com a ex-Presidente
da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, é o
rosto do Painel Independente para a
Prontidão e Resposta Pandémica,
criado pelo director-geral da OMS
com a missão de avaliar o que foi feito,
veriÆcar se podia ter sido diferente, e
fazer recomendações para o futuro.
“Só quando o número de casos de
covid-19 era já extremamente elevado
e estava espalhado internacionalmente é que os governos iniciaram acções
para evitar a transmissão do coronavírus”, lê-se no relatório. “As provas
demonstram que o surto de covid-19
se transformou em pandemia devido
a grandes falhas na resposta”, disse
Ellen Johnson-Sirleaf, numa conferência de imprensa através da Internet.
“As prateleiras dos depósitos da
ONU e dos governos das várias capitais estão cheias de relatórios sobre
crises anteriores de saúde, a ganhar
pó. Se os seus avisos tivessem sido
levados em conta, poderíamos ter
evitado a catástrofe que temos hoje.
Da próxima vez tem de ser diferente”,
aÆrmou a ex-Presidente da Libéria,
cuja experiência de governação inclui
enfrentar um surto de ébola na
Monróvia, a capital do país.
No documento que será discutido
na Assembleia Geral da OMS, de 24
de Maio a 1 de Junho, é proposta a
criação do Conselho para as Ameaças
de Saúde Globais, um órgão ao nível
de chefes de Estado e de Governo,
mas onde poderiam participar outras
instituições não estatais, para garantir
a cooperação e preparação do mundo
para evitar uma nova pandemia. “Não
substituiria a OMS, seria complementar”, disse Helen Clark.
“O relatório mostra que o actual
sistema de prontidão pandémica —
tanto ao nível nacional como internacional — não era o adequado para proteger as pessoas da covid-19”, lê-se no
comunicado de imprensa.

Itália foi um dos países mais
gravemente afectados no
início da pandemia

Entre os primeiros casos em Dezembro de 2019 em Wuhan, na China, e a
declaração de emergência de saúde
pública global, a 30 de Janeiro de
2020, decorreu um mês, e só a 11 de
Março a doença foi classiÆcada como
uma pandemia. “O mês de Fevereiro
foi desperdiçado”, disse Helen Clark.
“E durante esse mês desperdiçado,
os sistemas de saúde Æcaram sobrecarregados, foi lançada uma busca
desesperada por material de protecção em que quem conseguiu chegar

O mês de Fevereiro
de 2020 foi
desperdiçado. E
durante esse mês
os sistemas de
saúde Äcaram
sobrecarregados

primeiro foi quem Æcou servido”,
sublinhou a ex-governante. “Isto foi
agravado por uma enorme falta de
liderança a nível mundial e pela fraqueza do sistema de resposta a pandemias”, completou.

Envolver líderes
As propostas do Painel Independente
para a Prontidão e Resposta Pandémica centram-se portanto em tentar
criar liderança, envolver os chefes de
Estado e de Governo em matérias de
saúde que normalmente são relegadas para níveis de decisão intermédio
e garantir fontes de Ænanciamento
constante à OMS, que não estejam
ligadas a projectos especíÆcos, como
acontece agora. Porque, se nada
mudar, continuamos sujeitos a viver
uma nova pandemia.
Os peritos pedem que Assembleia
Geral da OMS decida já este mês dar
autoridade à agência para “investigar
agentes patogénicos com potencial

pandémico em todos os países, com
avisos de curto prazo para acesso a
locais relevantes, fornecimento de
amostras e pedido de vistos” — pontos
que vão de encontro ao choque entre
os países que querem uma investigação mais aberta sobre a origem do
SARS-CoV-2 e a China, que tem controlado o acesso à investigação feita
pelos seus próprios cientistas.
Mas não devemos andar à procura
de culpados, sublinhou Johnson-Sirleaf. “IdentiÆcámos falhas em cada
fase. Não podemos dizer é que houve
uma nação responsável, isso não
adianta nada. Temos é de tirar lições
para evitar a próxima pandemia.”

Vacinas e patentes
Em termos de respostas imediatas, o
painel propõe que haja uma reunião
entre os países produtores de vacinas,
a Organização Mundial de Comércio
e a Organização Mundial da Saúde
para discutir as patentes das vacinas

da covid-19. Se não houver acordo
para uma suspensão voluntária do
direito de patente e transferência de
tecnologia dos fabricantes para outros
países dentro de três meses, deve
entrar em vigor imediatamente a
excepção prevista no Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS).
Além disso, é preciso enviar vacinas rapidamente para os países mais
pobres porque, devido à situação
catastróÆca da Índia, o fabricante da
AstraZeneca naquele país que devia
abastecer a iniciativa COVAX de vacinas não pode cumprir os seus compromissos. A proposta do painel é
que “países de altos rendimentos com
recursos para cobrir a sua população
de forma adequada devem enviar
pelo menos mil milhões de vacinas
contra a covid-19 até Setembro de
2021 para os 92 países beneÆciários
da iniciativa COVAX”.
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Mattel quer reciclar brinquedos usados
A Mattel está a encorajar as crianças (e não só) a devolver
Barbies, carros Matchbox e Mega Bloks com que já não
brincam, para serem reciclados e transformados em novos
brinquedos. Para já, Portugal não está incluído neste
programa ambiental que pretende recuperar e reutilizar os
materiais dos brinquedos e embalagens que vende.

publico.pt/impar

“Não quero viver para a diabetes,
quero viver com diabetes”
Até 1921, o diagnóstico da diabetes era praticamente uma sentença de morte.
Hoje, ser diabético já não é sinónimo de uma vida de limitações
NUNO FERREIRA SANTOS

Inês Duarte de Freitas
João Nabais é diabético há 40 anos.
Já Sérgio Silva descobriu a doença
há 23. Hoje, não deixam que esta os
limite, mas quando foram diagnosticados o cenário era diferente. Nos
últimos anos, a vida dos diabéticos
foi facilitada pela evolução da insulina, desde a sua composição até à
forma de administração. Em 2021,
celebra-se o centenário da invenção
do “elixir da vida” dos diabéticos, e
ontem, a Associação Protectora Diabéticos de Portugal (APDP) comemorou 95 anos de existência.
Em 1921, no Canadá, Frederick
Banting e Charles Best inventaram a
insulina. Até então, o diagnóstico da
diabetes era praticamente uma sentença de morte. Essa primeira insu-

lina era extraída de porcos ou de
vacas e, frequentemente, apresentava impurezas, que causavam infecções. Contudo, era a única esperança de sobrevivência.
Só em 1926, a insulinoterapia chega a Portugal, pelas mãos de Ernesto
Roma, fundador da Associação Protectora dos Diabéticos Pobres —
actualmente, APDP. Hoje, 7,5% da
população adulta portuguesa sofre
de diabetes, ainda que se estime que
a percentagem real seja superior, de
13,3%. Os dados do Relatório Anual
do Observatório Nacional da Diabetes de 2016 são citados pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
(SPEDM), João Jácome Castro.
A pouca produção de insulina
pelo pâncreas ou a diÆculdade em

utilizar a insulina produzida são os
motivos que levam ao diagnóstico
da diabetes, explica o presidente da
SPEDM. A insulina, esclarece o
endocrinologista, é a hormona produzida pelo pâncreas para regular a
glicose do sangue. E existem dois
tipos de diabetes: na tipo I, as células
que produzem a insulina no pâncreas deixam de funcionar; na tipo
II, embora o pâncreas inicialmente
funcione, o excesso de peso promove que se produza insulina em demasia, numa tentativa de regular a glicose do sangue.

Insulina, “o elixir da vida”
João Nabais tinha 12 anos quando foi
diagnosticado com diabetes tipo I.
Antes disso, bebia um garrafão de
água e faltava-lhe a força — dois sin-

Para já, a única cura para
a diabetes é a “evolução
das insulinas”

A diabetes é um
casamento
forçado, sem
direito a férias
ou divórcio
Sérgio Silva
Autor da página DiabéT1cos

tomas comuns da doença. Começou
de imediato o tratamento com a
insulina, mas não a conseguia administrar a si próprio. “A insulina era
muito diferente. Era administrada
com seringas de vidro, imersas em
água, secas a uma lamparina”, reaviva o vice-presidente da Federação
Internacional da Diabetes e professor na Universidade de Évora. Ao
longo dos últimos 40 anos, João
Nabais assistiu a dezenas de evoluções e, hoje, o “elixir da vida”, como
lhe chama, é-lhe administrado através de uma bomba inteligente,
conhecida como “pâncreas artiÆ#
cial”. Através de um sensor contínuo
de glicemia, essa bomba vai administrando a insulina consoante a
necessidade do corpo.
Quando em 1998, a doença foi diagnosticada a Sérgio Silva, as canetas
de insulina já se tinham massiÆcado
e o jovem de então 16 anos conseguia auto-administrar o medicamento. Ainda assim, o diagnóstico da
diabetes tipo I foi “um choque”. Sérgio praticava parapente e o médico
proibiu-o de voar, dada a impossibilidade de controlar os valores da
glicemia durante os voos.
Aos 20 anos, foi preciso um susto
para mudar de mentalidade em relação à doença e tornou-se quase um
activista dos direitos dos diabéticos.
Tem um grupo de Facebook — DiabéT1cos — onde tira dúvidas. Procura
combater a desinformação e os
mitos no que toca ao tratamento da
doença, cuja única cura é a “evolução das insulinas”.
Também fez duas petições públicas, ambas aprovadas, uma para
comparticipar os sensores de medição de glicemia e outra para a disponibilização das bombas de insulina
aos maiores de idade.
Ainda que o diagnóstico não seja
sinónimo de uma vida de limitações,
João Nabais acredita que ainda existe alguma discriminação face aos
doentes. Por exemplo, para fazer
um seguro de saúde ou de vida, a
taxa de risco é agravada em 250%,
ou até mais, lamenta. Algumas proÆssões têm limitações, nomeadamente nas Forças Armadas, e há até
cargos bloqueados, como piloto de
aviação comercial. Ainda assim,
exorta a que nenhum diabético
desista dos seus sonhos.
Foi isso que Sérgio Silva fez quando decidiu voltar a praticar parapente. “Não quero viver para a diabetes,
quero viver com diabetes”, defende.
Em 2019, subiu a montanha do Pico,
nos Açores, com um grupo de diabéticos. “Não tenho férias da diabetes. Se me casar, posso divorciar-me.
A diabetes é um casamento forçado,
sem direito a férias ou divórcio”,
conclui.
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Cinema
Lisboa
Cinema City Alvalade
Av. de Roma, nº 100. T. 218413040
Nomadland 15h35, 17h45, 20h; Minari M12.
15h25, 17h40, 19h55; O Pai M12. 15h30,
17h30, 19h45; Caros Camaradas! M14.
17h20; Mais Uma Rodada 20h10; Tom e
Jerry M6. 15h20 (V.Port./2D)
Cinema City Campo Pequeno
Centro de Lazer . T. 217981420
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 17h35,
20h30; Nomadland - Sobreviver na
América 15h20, 17h30, 20h20; O Pai M12.
15h50, 17h50, 20h10; Godzilla vs. Kong M12.
15h15, 17h45; Mais Uma Rodada 20h; Uma
Miúda com Potencial M16. 20h05; Tom e
Jerry M6. 15h45 (V.Port./2D); Aqueles Que
Me Desejam a Morte M14. 15h25, 17h25,
20h25; Raya e o Último Dragão M6. 15h40,
17h55
Cinema Ideal
Rua do Loreto, 15/17. T. 210998295
Nomadland - Sobreviver na
América 20h45; Minari M12. 18h30;
Caros Camaradas! M14. 16h15; Mais Uma
Rodada 14h
Cinemas Nos Alvaláxia
Estádio José Alvalade. T. 16996
Spiral M18. 13h45, 16h50, 19h50; Jantarada
de Amigos 14h05, 16h30, 19h; Monster
Hunter M12. 14h, 16h45, 19h35; Mortal
Kombat M16. 19h25; Nomadland 13h15,
16h15, 18h55; Minari M12. 13h25, 16h,
18h40; O Pai M12. 14h20, 17h,
19h40; Godzilla vs. Kong M12. 13h40,
16h40, 20h; Mais Uma Rodada 13h35,
16h25, 19h05; Santuário das Sombras M16.
14h30, 17h20, 20h10; Tom e Jerry M6.
13h20, 15h50 (V.Port./2D), 18h50(V.
Orig./2D); Aqueles Que Me Desejam a
Morte M14. 14h10, 16h55, 19h45; Raya e o
Último Dragão M6. 13h50, 16h35 (V.P.)
Cinemas Nos Amoreiras
Av. Eng. Duarte Pacheco. T. 16996
Nomadland - Sobreviver na América 14h,
16h50, 19h40; Minari M12. 13h20, 16h,
19h10; O Pai M12. 13h20, 15h40, 18h,
20h20; Godzilla vs. Kong M12. 13h40,
16h30, 19h30; Mais Uma
Rodada 20h10; Tom e Jerry M6. 13h, 15h20,
17h40 (V.Port./2D); Aqueles Que Me
Desejam a Morte M14. 14h30, 17h20,
20h; Charlatão M16. 19h50; Raya e o Último
Dragão M6. 14h10, 17h (V.Port./2D)
Cinemas Nos Colombo
Av. Lusíada. T. 16996
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 13h20,
15h40, 18h, 20h20; Monster Hunter M12.
12h50, 15h20, 17h40, 20h; Mortal
Kombat M16. 19h40; Nomadland 14h,
17h; O Pai M12. 13h05, 15h35, 18h05,
20h05; Godzilla vs. Kong M12. 13h, 16h10,
19h20, 20h10; Santuário das Sombras M16.
13h40, 16h, 18h20, 20h30; Tom e Jerry M6.
13h10, 15h30, 17h50 (V.Port./2D); Aqueles
Que Me Desejam a Morte M14. 14h10, 17h20,
19h50; Monster Hunter M12. Sala IMAX 13h30, 15h50, 18h10, 20h35
Cinemas Nos Vasco da Gama
Parque das Nações. T. 16996
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 13h10,
15h50, 18h15, 20h40; Mortal Kombat M16.
19h50; Nomadland - Sobreviver na
América 20h20; O Pai M12. 13h20, 15h40,
18h, 20h30; Godzilla vs. Kong M12. 14h30,
17h30, 20h10; Tom e Jerry M6. 15h20, 17h50
(V.Port./2D); Aqueles Que Me Desejam a
Morte M14. 13h50, 16h40, 20h; Raya e o
Último Dragão M6. 13h40, 16h20 (V.P.)
Cinemateca Portuguesa
R. Barata Salgueiro, 39 . T. 213596200
O Lobo do Mar 20h;
Filme Socialismo M12. 15h30; Lili 18h
Nimas
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213574362
O Mensageiro M12. 20h30; Nomadland Sobreviver na América 13h; Minari M12.

Cartaz, críticas, trailers
e passatempos em
cinecartaz.publico.pt

Estreias
Durante as buscas, vêem-se
transportados para um mundo
desconhecido.

Minari
De Lee Isaac Chung. Com Alan
Kim, Yeri Han, Noel Kate Cho.
EUA. 2020. 115m. Drama. M12.
Década de 1980. David, de sete
anos, muda-se com os pais,
imigrantes sul-coreanos, para
uma zona rural do Arkansas. A
vida ali é difícil e os pais arriscam
todas as poupanças ao tentar
criar uma quinta em solo
inexplorado.
Charlatão
De Agnieszka Holland. POL/
IRL/Eslov./República Checa.
2020. 118m. Drama. M16.
Nascido em 1889, desde muito
jovem que Jan Mikolášek se
dedicou a curar todo o tipo de
enfermidades, usando
maioritariamente plantas
medicinais.
Jantarada de Amigos
De Nicol Paone. CEUA. 2020.
95m. M12, Comédia. M12.
Decididas a curar as feridas de
uma separação recente, duas
amigas optam por comemorar
juntas o Dia de Acção de Graças.
Monster Hunter
De Paul W. S. Anderson. ALE/
China/JAP. 2020. Acção. M12.
Um grupo de soldados está
numa missão de resgate de uma
equipa que desapareceu.

Spiral - O Novo Capítulo de Saw
De Darren Lynn Bousman. EUA.
2020. 93m. Terror. M18.
Dois detectives são incumbidos de
investigar vários homicídios que
parecem estar relacionados com
um assassino em série que já antes
revelou níveis de extrema
crueldade.
The Reckoning
O Derradeiro Julgamento
De Neil Marshall. GB. 2020. 110m.
Drama, Acção, Histórico. M16.
O ano é 1665. Em Londres, vive-se o
terror da Grande Peste.
Conhecendo a pobreza em que
uma jovem viúva se encontra, o
senhorio tenta seduzi-la. Ela
recusa-o, e ele, por despeito,
acusa-a de bruxaria.
Aqueles Que
Me Desejam a Morte
De Taylor Sheridan. CAN/EUA.
2021. 100m. Thriller. M14.
Connor, de 12 anos, assiste ao
assassinato do pai por dois
desconhecidos. Na fuga, cruza-se
com uma bombeira que se
encontrava na torre de vigia
quando tudo aconteceu.
O Mensageiro
De Joseph Losey.
GB. 1970. 113m. Drama. M12.
Esta história de um amor não
correspondido, desaÆando a
inÇexível estrutura social, passa-se
em Norfolk, um meio rural, e é
contada por Leo Colston.

18h; O Pai M12. 11h; Charlatão M16. 15h30
UCI Cinemas - El Corte Inglés
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31. T. 213801400
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18.
14h20, 16h35, 20h25; Manual da Boa
Esposa 16h05, 18h40; Monster Hunter M12.
14h30, 17h10, 20h10; O Amor é Uma
Aventura M12. 13h30, 17h35; Nomadland
13h45, 16h40, 19h40; Minari M12. 14h50,
16h20, 17h25, 20h; O Pai M12. 14h, 15h40,
18h, 19h20, 20h20; Godzilla vs. Kong M12.
14h45, 17h20, 19h55; Mais Uma
Rodada 13h35, 16h15, 19h; Uma Miúda com
Potencial M16. 15h55, 16h30,
19h10; Santuário das Sombras M16. 15h15,
20h05; Tom e Jerry M6. 13h50, 16h25 (V.
Port./2D), 18h50 (V.Orig./2D); Aqueles Que
Me Desejam a Morte M14. 15h20, 17h55,
20h15; Charlatão M16. 14h10, 16h50, 19h30

Almada
Cinemas Nos Almada Fórum
Vale de Mourelos. T. 16996
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18.
13h30, 16h, 18h10, 20h30; Manual da Boa
Esposa 20h25; Jantarada de Amigos 12h55,
15h05, 17h20, 20h35; Monster Hunter M12.
13h10, 15h30, 18h, 20h20; Mortal
Kombat M16. 13h05, 15h35, 17h40, 18h05,
20h05; Nomadland - Sobreviver na
América 13h20, 15h40, 18h05,
20h25; Minari M12. 12h30, 15h, 17h30,
19h55; O Pai M12. 13h, 15h10, 17h30,
19h50; Godzilla vs. Kong M12. 12h50, 15h20,
17h50, 19h30, 20h15; Mais Uma
Rodada 17h45, 20h15; Santuário das
Sombras M16. 13h15, 15h45, 17h55,
20h10; Tom e Jerry M6. 13h40, 15h50, 18h10
(V.Port./2D); Aqueles Que Me Desejam a
Morte M14. 12h45, 15h15, 17h40, 20h10; The
Reckoning M16. 14h, 17h, 19h40; Raya e o
Último Dragão M6. 12h40, 15h10 (V.
Port./2D); Monster Hunter M12. Sala IMAX 14h20, 16h20, 18h30, 20h40

Amadora
Cinema City Alegro Alfragide
C.C. Alegro Alfragide. T. 214221030
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 16h,
18h10, 20h40; Monster Hunter M12. 15h50,
17h50, 20h05; Mortal Kombat M16. 15h40,
20h; Nomadland 15h55, 18h, 20h10; O
Pai M12. 15h30, 17h30, 20h30; Godzilla vs.
Kong M12. 15h25, 17h40, 20h20; Uma
Miúda com Potencial M16. 17h55,
20h20; Santuário das Sombras M16. 15h15,
17h20, 20h35; Tom e Jerry M6. 15h45, 17h50
(V.Port./2D); Aqueles Que Me Desejam a
Morte M14. 15h25, 17h25, 20h25; Raya e o
Último Dragão M6. 15h20, 17h35 (V.P)
UCI Ubbo
Venteira.
Spiral M18. 14h10, 16h40, 20h20; Monster
Hunter M12. 14h30, 17h, 20h; Mortal
Kombat M16. 19h30; O Pai M12. 13h40,
16h10; Godzilla vs. Kong M12. 13h55, 16h30,
19h50; Uma Miúda com Potencial M16.
14h45; Santuário das Sombras M16. 14h35,
20h05; Terra de Ninguém 16h55; Tom e
Jerry M6. 14h, 16h25, 18h50; Aqueles Que
Me Desejam a Morte M14. 13h50, 16h20,
20h10; The Reckoning M16. 17h20, 19h55

Cascais
Cinemas CascaiShopping
Alcabideche. T. 16996
Spiral M18. 12h50, 15h20, 17h55,
20h30; Monster Hunter M12.
14h, 17h20, 19h55; Nomadland
20h10; O Pai M12. 13h15,
15h30, 17h45, 20h15; Godzilla
vs. Kong M12. 13h30, 17h,
19h45; Santuário das
Sombras M16. 18h,
20h25; Tom e Jerry M6.

12h45, 15h05, 17h30 (V.P.); Aqueles Que Me
Desejam a Morte M14. 13h45, 16h30,
19h20; Raya e o Último Dragão M6. 13h05,
15h40 (V.Port./2D); Monster Hunter M12.
Sala IMAX - 13h, 15h25, 17h50, 20h20
O Cinema da Villa - Cascais
Avenida Dom Pedro I, Lote 1/2. T. 215887311
Nomadland - Sobreviver na América 14h10,
16h15, 18h20, 20h25; Minari M12. 15h45,
18h, 20h15; O Pai M12. 14h50, 16h45, 18h40,
20h35; Caros Camaradas! M14. 17h30,
20h; Mais Uma Rodada 15h15; Uma Miúda
com Potencial M16. 16h05, 20h20; Tom e
Jerry M6. 18h20 (V.Port./2D);

Sintra
Castello Lopes - Alegro Sintra
Loja 2.21 - Alto do Forte. T. 219184352
Spiral M18. 15h10, 17h15, 19h20; Monster
Hunter M12. 15h55, 18h10, 20h25; Mortal
Kombat M16. 17h45; Nomadland 15h20,
17h30, 19h40; Godzilla vs. Kong M12.
15h35, 17h55, 20h15; Tom e Jerry M6. 15h20,
17h30, 19h40 (V.Port./2D); Raya e o Último
Dragão M6. 15h50, 18h, 20h15 (V.Port./2D)

Odivelas
Cinemas Nos Odivelas Strada
C.C. Strada Shopping. T. 16996
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18.
14h30, 17h, 20h; Monster Hunter M12. 14h,
16h30, 19h30; Mortal Kombat M16.
20h10; Nomadland - Sobreviver na
América 18h, 20h20; Godzilla vs.
Kong M12. 13h40, 16h, 18h45; Tom e
Jerry M6. 12h50, 15h, 17h30 (V.
Port./2D); Raya e o Último Dragão M6.
13h20, 15h40 (V.Port./2D)

Oeiras
Cinemas Nos Oeiras Parque
C. C. Oeirashopping. T. 16996
Nomadland - Sobreviver na
América 13h45, 16h15, 19h; Minari M12.
14h30, 17h, 20h; O Pai M12. 13h20, 15h45,
18h10, 20h30; Godzilla vs. Kong M12.
14h45, 17h30, 20h10; Mais Uma
Rodada 19h30; Tom e Jerry M6. 14h, 16h30
(V.Port./2D); Aqueles Que Me Desejam a
Morte M14. 13h10, 15h20, 17h50, 20h20;

Santarém
Castello Lopes - Santarém
Largo Cândido dos Reis. T. 243309340
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 15h10,
17h15, 19h20; Monster Hunter M12. 15h55,
18h10, 20h25; Nomadland 18h; O Pai M12.
15h30, 17h40, 19h50; Godzilla vs.
Kong M12. 15h35, 17h55, 20h15; Uma Miúda
com Potencial M16. 20h15; Tom e Jerry M6.
15h20, 17h30, 19h40 (V.Port./2D); Raya e o
Último Dragão M6. 15h45 (V.Port./2D)

Tavira
Cinemas Nos Tavira
R. Almirante Cândido dos Reis. T. 16996
Spiral M18. 14h40, 17h30,
20h20; Jantarada de Amigos 14h10, 17h,
19h50; Monster Hunter M12. Sala 4DX - 14h,
116h50, 19h40; Nomadland
119h20; Godzilla vs. Kong M12. 13h50,
116h40, 19h30; Santuário das
Sombras M16. 14h20, 17h10, 20h; Tom
S
e Jerry M6. 13h10, 16h (V.P.); Aqueles
Que Me Desejam a Morte M14. 13h20,
Q
115h30, 17h40, 20h30; Raya e o
Último Dragão M6. 13h30, 16h20
((V.P.); Monster Hunter M12.
14h30, 17h20, 20h10

Jantarada de Amigos
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Lazer
TEATRO

Jogos

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

Totoloto

39

43

3

Cruzadas 11.339

MÚSICA

Bridge

Os Poemas Ouvem-se
Não Se Explicam
OEIRAS Auditório do Templo da
Poesia — Parque dos Poetas.
ONLINE Facebook do Município
de Oeiras. De 13/5 a 15/7. Grátis
(evento presencial sujeito a
levantamento de senhas)
O poeta Alexandre O’Neill é a
Ægura central deste ciclo de
masterclasses. Com moderação do
jornalista Nicolau Santos, em nove
sessões de formato misto
(presencial e com transmissão
online), pretende-se “desconstruir
a obra pela pessoa”, colocando o
autor em diálogo com o público,
sempre com uma interrogação
como ponto de partida. O’Neill Foi
Publicitário? é a primeira, servida
hoje às 21h30, por Edson Athayde.

35

Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial de prémios

HORIZONTAIS: 1 - Musk. Asanas. 2 - Antibiótico. 3 - Tope. LA. AM. 4 - CAP. Leira. 5 - Ir. Alho. GNR.
6 - Shu. Meu. 7 - Tau. Crua. Pa. 8 - Enlace. IGCP. 9 - Rd. Bico. Aia. 10 - Nove. Ameiar. 11 - Arilo. Opala.
VERTICAIS: 1 - Ma. Cisterna. 2 - Untar. Andor. 3 - STOP. Sul. Vi. 4 - Kip. Ah. Abel. 5 - Bellucci. 6 - Ai. Eh.
Reca. 7 - Sólio. Omo. 8 - Atar. MAI. EP. 9 - Ni. Age. Gaia. 10 - Aca. Nupcial. 11 - Somar. Apara.

MASTERCLASSES

13

1.º Prémio 1.600.000€

Hotel Paradiso
LISBOA Teatro São Luiz. De 13/5
a 15/5. Quinta a sábado, às 20h.
M/6. Duração: 1h20. 12€ a 15€
O FIMFA volta a alinhar a
companhia alemã Familie Flöz no
seu programa, abrindo as portas
do Hotel Paradiso, um pequeno
negócio de família, palco de
estranhos acontecimentos. O
alojamento é de quatro estrelas e
há a promessa de recuperação
física e psicológica para quem lá
quiser pernoitar, mas nem tudo é
perfeito. O Ælho da proprietária do
hotel sonha com o verdadeiro
amor, há quem roube os hóspedes
e a actividade do cozinheiro
também deixa muito a desejar…
“Um sonho alpino cheio de humor
negro, sentimentos tortuosos e
um toque de melancolia”, avisam
os autores.

Andreas Ottensamer
e Orquestra Gulbenkian
LISBOA Fundação Calouste
Gulbenkian. De 13/5 a 15/5.
Quinta, às 20h; sexta e sábado,
às 19h. 18€ a 30€
O clarinetista austríaco Andreas
Ottensamer acompanha a
Orquestra Gulbenkian num recital
que passa pela abertura da ópera
Guilherme Tell, de Gioachino
Rossini, pela Première rhapsodie
de Claude Debussy, pelos
Prelúdios de Dança de Witold
Lutosawski e pela Sinfonia n.º 4
de Robert Schumann. A batuta
está nas mãos de Lorenzo Viotti.

1

HORIZONTAIS: 1 - Dezanove anos depois, sagrou-se campeão. Tribunal Constitucional.
2 - Forma que a Web utiliza para especificação dos endereços na Internet (Uniform
Resource Locator). Meter dentro de latas. 3 - Onde Israel e Hamas intensificam conflito.
Linda. 4 - Fileiras. Prefixo (três). Autoridade Tributária e Aduaneira. 5 - Variante do
pronome “o”. Molibdénio (s. q.). Sódio (s. q.). 6 - Engordura. Sofrer. 7 - Acreditar.
Santuário de (...), onde as celebrações foram limitadas a 7500 pessoas. 8 - Letra grega
correspondente a n. Preposição que designa limite. Ave pernalta corredora.
9 - Remessa. Vasilha com asas (regional). 10 - Coisa horrível. Exprime por palavras.
11 - «Queijo com pão, faz o homem (...)». Cheiroso.
VERTICAIS: 1 - Que diz respeito à barriga da perna. Conselho Nacional de Educação.
2 - Presidente da República (abrev.). Onde acontece o festival literário Livros a Oeste.
3 - Courela de terreno. Símbolo de nordeste. Adejo. 4 - Elas. Ser infiel a. 5 - Epiderme,
especialmente a do rosto. Símbolo de miliampere. Segmento de tronco de árvore.
6 - Inerente. Crença. Sufixo nominal que traduz a ideia de semelhança ou origem.
7 - Sufixo Internet (Holanda). Parte mais larga e carnuda da perna das reses. Argola.
8 - Os dos políticos e dos órgãos de soberania ficam fora do regime de prevenção
da corrupção. 9 - A ti. Entusiasmado. 10 - Unidade monetária da Samoa. Amante fiel
(fig.). 11 - Abertura pela qual o vulcão expele as lavas. Oportunidade.
Solução do problema anterior

João Fanha
fanhabridge.pt

Dador: Sul
Vul: Todos
NORTE
Ƅ 972
Ɔ AQJ
Ƈ J754
ƅ Q97
ESTE

OESTE
Ƅ 10843
Ɔ 7643
Ƈ 1062
ƅ 62

Ƅ AKQ65
Ɔ K82
Ƈ Q98
ƅ 43

SUL
ƄJ
Ɔ 1095
Ƈ AK3
ƅ AKJ1085

Oeste

Norte

passo
1Ƈ
passo
4ƅ
Todos passam

Este
1Ƅ
passo

Sul
1ƅ
3ƅ
5ƅ

Seguiram-se duas voltas de trunfo
e uma copa para o Valete, que Este
fez o Rei para jogar uma vez mais
espadas. O carteador ainda correu
todos os seus trunfos e no fim Ás e
Rei de ouros mas a Dama de Este
ainda resistiu. Um cabide.
O carteador não deve ter pressa
em tentar a passagem ao Rei de
copas. Depois de ter cortado a
segunda volta de espadas, pode
encaixar o Ás e a Dama de paus,
cortar a última espada do morto,
encaixar Ás e Rei de ouros e jogar
ainda um terceiro ouro. Quando
Este faz a Dama, está perante um
“endplay”. Se jogar uma copa,
o carteador faz o Valete e
aproveita o último ouro para
baldar uma copa da sua mão –
contrato cumprido. Se Este optar
por jogar uma espada, Sul balda
uma copa, corta no morto e balda
outra copa no 13.º ouro.

Sudoku

© Alastair Chisholm 2008
www.indigopuzzles.com

Problema 10.452 (Fácil)

Solução 10.450

Problema 10.453 (Difícil)

Leilão: Equipas ou partida livre.
Considere o seguinte leilão:
Carteio: Saída: 4Ƅ. Qual a melhor
linha de jogo?
Solução: O caminho para o
sucesso nem sempre está
pavimentado, não espere que as
passagens resultem sempre. Mas,
uma passagem pode resultar
agora ou mais tarde. A figura que
falta não irá mudar de sítio de um
momento para o outro.
No jogo de hoje, o adversário em
Este fez a vaza inicial com a Dama
de espadas e insistiu com o Ás de
espadas que Sul cortou.

Oeste

Norte
1Ƈ

Este
1ST

Sul
?

O que marcaria, com a mão
seguinte?
ƄK74 Ɔ85 ƇKJ54 ƅ8763

Resposta: Marque dois ouros. Uma
aposta melhor do que passar a 1ST
e sair a ouros. Se o parceiro tiver
um bom naipe de ouros, pode até
competir em três ouros, caso os
adversários tentem jogar em rico.

Solução 10.451
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CINEMA
21: A Última Cartada
AXN Movies, 19h10
Robert Luketic realiza este Ælme
inspirado numa história verídica.
Ben ( Jim Sturgess) é um tímido e
brilhante estudante do MIT. Sem
dinheiro para pagar as propinas,
junta-se a um grupo que usa os
seus talentos para se aproveitar
dos casinos de Las Vegas, sob a
liderança do professor de
matemática e génio de estatística
Micky Rosa (Kevin Spacey).
Café Society
AXN White, 21h25
EUA, anos 30. O jovem Bobby
sonha com fama e fortuna. Deixa
Nova Iorque e ruma a Los Angeles,
onde tenciona valer-se dos
contactos do tio, Phil Stern, um
famoso agente em Hollywood. É
então que conhece e se apaixona
por Vonnie, a secretária de Phil,
que olha com algum desdém para
todo o glamour da indústria. Mas,
para infortúnio de Bobby, ela está
romanticamente envolvida com
outra pessoa. Escrita e realizada
por Woody Allen, uma comédia
romântica com Jesse Eisenberg,
Kristen Stewart, Steve Carell,
Parker Posey, Blake Lively, Corey
Stoll, Jeannie Berlin, Ken Stott e
Tony Sirico.
Dor e Glória
TVCine Edition, 22h
Dono de uma extensa e aclamada
carreira internacional como
realizador de cinema, Salvador
Mallo é agora um homem solitário,
doente e em crise de inspiração.
Ao passar a vida em retrospectiva,
revive memórias que vão da
infância, numa pequena aldeia
espanhola, até aos tempos de
juventude e idade adulta, já na
cidade de Madrid. Com Antonio
Banderas, Asier Etxeandia,
Penélope Cruz, Julieta Serrano e
Leonardo Sbaraglia nos papéis
principais, uma história dramática
de teor autobiográÆco, do
multipremiado Pedro Almodóvar,
nomeada para os Óscares de
melhor Ælme internacional e actor
principal (Banderas).
Jacinta
HBO, streaming
Estreado em 2017, por ocasião do
centenário das aparições de
Fátima, Jacinta parte do livro
homónimo de Manuel Arouca,
lançado no ano anterior. Com
guião do próprio autor e
realização de Jorge Paixão da
Costa, tenta mostrar o impacto
daquele fenómeno sobre os três
pastorinhos. O elenco inclui
nomes como Dalila Carmo, Paula
Lobo Antunes, Almeno Gonçalves,
Rita Salema, João Didelet ou
António Pedro Cerdeira.

Televisão

Os mais vistos da TV
Terça-feira, 11

% Aud. Share

Amor, Amor
Jornal Da Noite

SIC
SIC

10,8
10,3

19,8
20,1

Festa é Festa
A Serra
Bem Me Quer

TVI
SIC
TVI

10,3
9,6
9,1

18,7
21,3
18,6

FONTE: CAEM

RTP1
RTP2
SIC
TVI
Cabo

RTP1

RTP2

6.30 Bom Dia Portugal 10.00
Cerimónias de Fátima 12.59 Jornal da
Tarde 14.24 Os Nossos Dias 15.08 A
Nossa Tarde 17.28 Factura da Sorte
17.30 Portugal em Directo 19.06 O
Perço Certo

6.32 Repórter África 7.00 Espaço Zig
Zag 10.24 O Regresso de Lucas 11.13 À
Direita, na Foto 12.07 Escola Nocturna
- Os Sonhos Nunca Dormem 12.53
Biosfera 13.21 Gente da Minha Rua
13.53 Folha de Sala 14.00 Sociedade
Civil 15.07 A Fé dos Homens 15.41
Prazer de Criar 16.09 Momentos
Selvagens 17.01 Espaço Zig Zag 18.58
Basquetebol: Liga Portuguesa Placard
- Benfica x Sporting 20.50 Cuidado
com a Língua! 21.00 Visita Guiada
21.30 Jornal 2 22.01 Folha de Sala

19.59 Telejornal

20.55 Entrevista
a
a Marcelo Rebelo
o
de Sousa

INFORMAÇÃO

10,9%
0,9
19,3
15,9
39,2

TVCINE TOP
17.55 Lucy in the Sky 19.55 Momentos
Que Se Perdem 21.30 The Roads Not
Taken 22.55 Color Out of Space 0.45
Golpada Final 2.30 Madrasta Suspeita

FOX MOVIES
17.22 Convite a Um Pistoleiro 18.53 A
Batalha das Colinas do Whisky 21.15
Nevada Smith 22.23 Duelo em Diablo
0.08 O Califórnia 2.27 Hora da Fúria

HOLLYWOOD
18.20 Next - sem Alternativa 19.55 Hora
de Ponta 2 21.30 Dá & Leva 23.40
Sibéria 1.25 Beckett, o Atirador

22.05 Norskov, Cidade Sombria

AXN
21.58 Joker
22.48 Aqui Somos
Todos Lázaros
os

18.40 Chicago Fire 22.00 Investigação
Criminal 22.52 X Company 23.44
Crim
Despojos de Inverno 1.30 X Company
Desp
S.W.A.T.: Força de Intervenção
2.18 S

23.02 5 para a Meia-Noite

FOX
0.58 Ensaia Comigo... 2.29 Aqui
Europa 2.56 De Lisboa a Estocolmo
3.15 RTP Arena

0.03 Cinemax 1.09 Sociedade Civil
2.17 Euronews

SIC

TVI

6.00 Edição da Manhã 8.30 Alô
Portugal 10.10 Casa Feliz 13.00
Primeiro Jornal 14.50 Linha Aberta
com Hernâni Carvalho 16.10 Júlia
18.30 Viver a Vida

6.05 Curious George 6.30 Diário da
Manhã 7.00 Esta Manhã 10.00 Missa Cerimónias do 13 de Maio - Fátima
13.00 Jornal da Uma 14.50 A Única
Mulher 16.15 Goucha 18.15 Ver p’ra
Crer 19.10 Cristina ComVida

DISNEY CHANNEL

19.57 Jornal das 8

DISCOVERY

21.40 Festa É Festa

17.15 No Meio do Nada 19.05 Descobrir a
História com Rob Riggle 21.00 Chapa e
Pintura 22.55 Fast N’ Loud 0.40 Chapa
e Pintura 2.15 A História do Universo

19.57 Jornal da Noite

21.40 Amor Amor

17.17
1717 Investigação Criminal: Los Angeles
18.53 Chicago P.D. 20.33 Hawai Força
Especial 22.15 Investigação Criminal:
Los Angeles 23.05 Investigação
Criminal: New Orleans 0.00
Investigação Criminal: Los Angeles

17.15 Lab Rats 18.25 Gravity Falls 19.15
Os Green na Cidade Grande 20.00 Casa
da Coruja 20.25 Lab Rats 21.35 Gravity
Falls 22.25 A Irmã do Meio 22.45 K.C.
Agente Secreta

HISTÓRIA
22.15 Bem Me Quer

17.13 Forjado no Fogo 1.05 O
Inexplicável

23.10 Amar Demais

ODISSEIA

22.25 A Serra

23.20 Tempo de Amar
23.40 Mulheres
0.15 Amor Amor - A História de
Vanessa 1.00 Passadeira Vermelha
2.00 Original É a Cultura 2.50 Volante
3.05 Advnce

1.10 Chicago Fire 1.55 Autores 2.55
Doce Tentação 3.15 Fascínios

17.37 Escola de Orangotangos 18.25
Resgate na Praia 18.49 Escola de
Cachorros 19.13 Porta-Aviões em Guerra
20.07 Aviões de Combate 20.53
Caçador de Armas 21.40 Perigo
Extremo 22.30 Rafale: Avião Top Secret
23.26 Caçador de Armas 0.13 Perigo
Extremo 1.03 Rafale: Avião Top Secret
1.58 Caçador de Armas

Entrevista a Marcelo Rebelo de
Sousa
RTP1, 20h55
Directo. O Presidente da
República dá a sua primeira
grande entrevista ao canal público
desde que assumiu o segundo
mandato. É conduzida pelo
jornalista e director de informação
António José Teixeira. No
alinhamento estão questões sobre
“o desaÆo da recuperação
económica e social, o risco de uma
crise política e a relação com o
Governo”, anuncia a RTP.

TEATRO
Aqui Somos Todos Lázaros
RTP2, 22h48
Marcos Barbosa encena e
interpreta uma peça que, em tom
de comédia, pretende construir
“uma rede Æccional onde questões
como emigração e inspiração
política e arte, viagens e casas,
limites e liberdades, possam ser
mais do que partes de um
discurso”, elucida Jacinto Lucas
Pires, o autor do texto. “Que
possam ter vida própria, que
possam ser vidas concretas”,
acrescenta.

RELIGIÃO
Cerimónias de Fátima
RTP1 e TVI, 10h
Em directo da Cova da Iria, são
transmitidas as cerimónias
religiosas da eucaristia, da bênção
e do adeus à Virgem. Presidida
pelo cardeal José Tolentino
Mendonça, a peregrinação deste
ano volta a estar sujeita a
limitações. O Santuário informou
recentemente que o espaço de
oração poderá receber um
máximo de 7500 pessoas e apela
aos Æéis para acompanharem as
celebrações por outros meios,
como a televisão ou o site
www.fatima.pt.

TALK-SHOW
5 para a Meia-Noite
RTP, 23h02
A estreia em televisão de
Andorinhas, o novo tema de Ana
Moura, é um dos destaques do
serão. Além da fadista, Inês Lopes
Gonçalves recebe João Matos,
campeão europeu de futsal pelo
Sporting, a humorista Joana Gama
e o padre-DJ Guilherme Peixoto.
Marta “Beatriz Gosta” Bateira
também lá estará, para falar dos
desaÆos da sua recente condição
de mamã. Miguel Rocha junta-se à
conversa e faz par com Inês na
rubrica Pressão no Ar.
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Meteorologia
PORTUGAL

PRÓXIMOS DIAS

Viana do Castelo
Bragança

18º

11 º

7º

Braga
16º
2,2m

10 º

Porto

19 º

9º

13 º

18º

20º
9º

11º

Santarém

11º

8º

25º

Semana de 02 Mai.
Semana de 25 Abr.
Há um ano
Há dez anos

419,53
420,01
417,10
394,15

Nível de segurança
Nível pré-industrial

350
280

SOL

Évora
22º
12º

13º

Porto

Muito
Bom

Coimbra

Bom

Lisboa

Médio

Évora

Fraco

Faro

Mau

LUA

21º

9º

19 Mai.

19h13

26 Mai.

11h14

02 Jun. 07h24

Nascente

Poente

06h27

20h40

10 Jun.

10h53

Nascente

Poente

07h27

22h28

EUROPA

Beja

Sines
16º
1,8m

Índice UV Muito alto
Vento
Fraco
Humidade
64%

Portugal

Lisboa

12º
Setúbal
23º
9º

24º

14º

Portalegre

23 º

22 º

Domingo, 16

QUALIDADE DO AR

Partes por milhão
(ppm) na atmosfera
Valores por semana

Castelo Branco

19º

Índice UV Muito alto
Vento
Fraco
Humidade
61%

Mauna Loa, Havai

17º

Leiria

24º

14º

MEDIDOR DE CO2

Guarda
14º
5º

Coimbra

10º

Sábado, 15

Índice UV Muito alto
Vento
Fraco
Humidade
70%

16º

Viseu
14 º
7º

Aveiro

LISBOA

22º

12º

16º

Vila Real

18 º

12º

Sexta-feira, 14

25º

Helsínquia

Estocolmo

Oslo

Talín
Riga
Copenhaga
Vílnius

Dublin

Sagres

13º

13º

22º

Amesterdão

Londres

28º

Berlim
Varsóvia

Viena

Milão
Roma

Flores

Lisboa

Graciosa

22º
São Jorge

Pico

14º

Ponta Delgada
Sta Maria

Porto Santo

24º

17º

22º

20º
1,8m

Funchal

MARÉS
Leixões

Preia-mar

m

Cascais

Baixa-mar

m

Atenas

TEMPERATURAS ºC

19º São Miguel

Madeira
17º

Em directo no site,
no Facebook e no YouTube
do jornal PÚBLICO

Saiba mais

Terceira

Madeira

Istambul

Madrid

18º
1,5m

20º
15º

18º
1,8m

20º
0,8m

A propósito do Dia da Europa e dos 35 anos
de Portugal Europeu vamos ter um debate
com quatro jovens activistas na
construção e refundação do projecto
europeu. Qual a sua relação com a Europa
e que expectativas têm em relação à União?

14 de Maio, às 14H

Budapeste

Genebra

Corvo

Faial

Jovens
forças
do Velho
Continente

Praga
Paris

Açores

18º
2,0m

Europa

Bruxelas

Faro
17º
1,0m

17º

DEBATE

*de amanhã

Faro

m

10h36

0,8

10h09

1,0

10h01

0,8

16h50

3,3

16h25

3,3

16h33

3,2

23h00

0,8

22h33

1,0

22h23

0,8

05h09*

3,1

04h43*

3,1

04h49*

3,0

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

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

Min.
8
15
9
8
9
9
6
3
5
8
5
13
11
8
11
5
8
9
8
7

Máx.
17
26
13
15
22
18
17
14
20
16
15
24
16
15
19
15
19
18
14
11

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

Min.
11
10
24
11
18
17
11
14
24
27
14
16
24
23
11
16
21
19
10
26

Máx.
19
14
33
18
34
27
19
20
33
33
23
25
31
32
21
26
29
23
19
32

Em colaboração com
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Desporto Ninguém assume responsabilidade sobre festejos do título

Depois da festa
sem restrições,
o medo do contágio
Especialistas criticam actuação das autoridades e a “falta
de planeamento” que levou a enormes aglomerações. O
facto de tudo ter acontecido ao ar livre poderá baixar
risco, mas há quem antecipe o aumento de casos de covid

Daniela Carmo
e Filipa Almeida Mendes
Faltou planeamento adequado por
parte das autoridades em relação aos
festejos em Lisboa após a conquista
do título de campeão nacional pelo
Sporting na terça-feira. A crítica é feita por especialistas em saúde pública,
virologia e epidemiologia ouvidos
pelo PÚBLICO, que antecipam um
possível aumento dos contágios pelo
novo coronavírus.
“É claro que houve falta de planeamento adequado”, começa por aÆrmar ao PÚBLICO Bernardo Gomes,
médico de saúde pública e professor
na Faculdade de Medicina e no Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto. “Deveriam ter sido criados
mais espaços para as pessoas se separarem”, mas, pelo contrário, permitiu-se “a aglomeração de uma grande
massa de pessoas num único sítio”.
Também Celso Cunha, virologista
e professor do Instituto de Higiene e
Medicina Tropical da Universidade
Nova de Lisboa (IHMT), defende que
“poderia eventualmente ter sido feito
algum festejo organizado do campeonato”, com controlo da lotação e das

entradas e saídas de adeptos. “O que
nós vimos ontem foi precisamente o
contrário de um planeamento de festejos. Vimos o caos que aconteceu:
milhares de pessoas sem máscara que
se juntaram sem respeitar distâncias.
Houve um caos que se instalou e que
obrigou a uma intervenção policial,
com alguns feridos”, notou.
Para Bernardo Gomes, a “parte
negativa da história” e o mais preocupante é “a ausência de máscara e o
canto contínuo”. Já a “parte positiva
é que estamos num contexto em que
as coisas estão a correr bem relativamente à questão da covid-19, em termos de evolução epidemiológica e de
impacto hospitalar”, assim como em
termos de vacinação e testagem.
“Nesse contexto, com um maior
número de indivíduos já imunizados,
já recuperados e com medidas locais
mais agressivas, não espero que
tenhamos um grande impacto negativo daquilo que se passou ontem.
Eventualmente poderemos ter alguns
pequenos surtos, mas não estou à
espera que isso seja de dimensão considerável”, diz.
Bernardo Gomes diz acreditar que
os festejos descontrolados poderão

não ter “um impacto assim tão negativo” no contágio do vírus por terem
decorrido ao ar livre. “Efectivamente,
está documentado que, em termos
de transmissão, a probabilidade é
muito menor”, aponta. Também Celso Cunha concorda que “ao ar livre o
contágio é menos provável” do que
se estivessem milhares de pessoas
juntas num recinto fechado. O epidemiologista Manuel Carmo Gomes
concorda, embora saliente que alguns
comportamentos podem aumentar
o perigo de contágio.
Neste sentido, recomenda que os
adeptos do Sporting que participaram nos festejos realizem um teste de
diagnóstico à covid-19. Já Bernardo
Gomes aconselha a quem esteve nas
ruas uma “dieta social” durante os
próximos dez dias ou duas semanas,
ou seja, “não estarem com ninguém
fora do círculo social e evitarem contactos desnecessários”. Caso não
tenham usado máscara “no meio da
confusão”, o médico recomenda a
realização de um teste à covid-19 quatro ou cinco dias depois, “pelo menos
para descartar se há carga infecciosa
activa”. Já a DGS emitiu algumas recomendações para esses adeptos: estar

atento aos sintomas de covid-19; procurar reduzir os contactos nos próximos 14 dias e cumprir as medidas de
prevenção da infecção, como o distanciamento físico, o uso de máscara,
a ventilação dos espaços, a higiene
das mãos e a etiqueta respiratória; e
realizar um teste à covid-19 no 5.º e
no 10.º dia após o episódio, caso
tenha havido momentos em que não
foram respeitadas as medidas de protecção.

Impacto nos próximos dias?
Relativamente a uma eventual sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde
(SNS), Bernardo Gomes não acredita
que os festejos possam ter impacto,
até porque “os números têm continuado a descer e até de uma forma
expressiva”. Além disso, a vacinação
dos indivíduos mais vulneráveis,
nomeadamente os mais velhos, permite diminuir a probabilidade de
estas pessoas serem internadas e de
morrerem. Porém, alerta, alguns concelhos e áreas poderão registar um
“aumento provisório de casos”.
Celso Cunha acredita que “vamos
assistir ao aumento do número de
contágios principalmente na área da

Grande Lisboa”, prevendo que a incidência venha a aumentar nalguns
concelhos nas próximas duas ou três
semanas e ultrapasse o limite estabelecido pela matriz de risco (de 120
casos por 100 mil habitantes a 14
dias), o que poderá implicar que
alguns municípios voltem atrás no
processo de desconÆnamento.
Já Tiago Correia, professor de Saúde
Internacional e investigador do IHMT,
não acredita que haverá “um boom de
casos em virtude destes festejos” e
destaca que, de acordo com os relatos, “a norma foi a utilização da máscara” — “a única medida de protecção
individual adequada e realista de se
pedir aos adeptos”, relata numa publicação na rede social Facebook.
Segundo o investigador do IHMT,
o facto de Portugal já ter administrado quatro milhões de vacinas contra
a covid-19 “faz toda a diferença”,
“mas ainda não é certo o resultado de
grandes ajuntamentos de pessoas”.
O especialista nota ainda que “festejos desta natureza criam uma noção
de incompreensão e de excepção
àqueles que não participam” e uma
“noção de que não há pandemia”
junto dos participantes.
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NUNO FERREIRA SANTOS

JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Reacções aos festejos

Das palavras duras
de Marcelo ao inquérito
à actuação da PSP
Sónia Sapage

MIGUEL A. LOPES/EPA

Foi assim a festa do Sporting:
milhares de pessoas nas ruas
sem distanciamento social e
confrontos com a PSP junto ao
estádio e junto ao Marquês

Festa do Sporting foi comunicada à Câmara de Lisboa como manifestação

A

claque Juventude Leonina,
que organizou o “evento”
de celebração do título em
Alvalade na terça-feira,
garantiu há dois dias, numa
publicação no Facebook, que
informou as entidades
relevantes. Nesse comunicado,
datado de 10 de Maio, a claque
afirma “ter sido comunicado ao
gabinete de apoio do Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa
(CML), à DGS, às forças de
segurança e demais instituições
envolvidas” que iria decorrer o
“evento” no dia seguinte — o
Sporting garantiu ao PÚBLICO
que não organizou nem
autorizou a festa de
pré-celebração do título —,
apelando ao “bom senso de
todos” devido à “previsão de
elevada adesão ao evento”. No
entanto, segundo o PÚBLICO
apurou, apesar de o “evento”
contar com palco, ecrãs, música

de DJ, bebidas e animadores,
uma festa própria de
pré-pandemia, a Juventude
Leonina realizou a concentração
à porta de Alvalade invocando
que se trataria de uma
manifestação que iria decorrer
entre as 14h e as 23h. Já ontem, a
CML confirmou que “recebeu
comunicação de manifestação
junto ao estádio, que remeteu,
conforme a lei, para a PSP”.
“Refira-se que o direito de
manifestação não está (e não
pode estar) sujeito, nos termos
da Constituição, a qualquer
autorização ou condicionamento
por parte das câmaras
municipais”, acrescenta a
autarquia. Durante a preparação
da organização da festa,
segundo informações recolhidas
pelo PÚBLICO, existiram
divergências entre a DGS e a PSP,
sendo que a câmara chegou a
recomendar um percurso mais

longo para o autocarro, o que
permitiria uma maior distribuição
dos adeptos sportinguistas, mas
as forças de segurança
consideraram que essa opção
“seria muito complexa”. A CML
informou ainda que a tradicional
recepção nos paços do concelho, no dia 20, desta vez não terá
adeptos na Praça do Município,
“tendo em conta os acontecimentos” da noite de terça-feira.
Já a PSP fez um balanço da
operação: apreendeu, em todo o
país, 63 artefactos pirotécnicos,
identificou 30 pessoas por
motivos diversos e deteve três
cidadãos. E diz que o desfile da
comitiva “leonina” entre o
o Marquês
estádio e a rotunda do
ncelado
de Pombal não foi cancelado
depois de ponderadoss “os
a ordem
impactos negativos na
cas,
e tranquilidade públicas,
resultantes da sua
anulação”. D.A.

O Presidente da República deixou
ontem de manhã palavras duras sobre
os festejos dos adeptos sportinguistas
no exterior do Estádio de Alvalade na
noite anterior. Mostrou compreensão
com a emoção de quem venceu a I
Liga de futebol, mas reconheceu que
“a noite não correu bem em termos
de saúde pública” e disse esperar que
a situação “não tenha custos para os
lisboetas”. Mais tarde, no Parlamento, pressionado sobre a actuação de
Eduardo Cabrita na organização da
celebração, António Costa defendeu
o seu ministro — “quem me dera que
o meu problema fosse o ministro da
Administração Interna. Tenho um
excelente ministro” — e anunciou que
foi solicitado à IGAI um inquérito à
actuação da polícia durante as celebrações que terminaram em confrontos. Secretário de Estado da Juventude distanciou-se da polémica.
“Quem deve prevenir não conseguiu prevenir. Quem devia prevenir
eram as entidades responsáveis e
todos os cidadãos”, aÆrmou Marcelo
Rebelo de Sousa a partir do Minho.
“Compreendo que as pessoas se emocionem e queiram expandir a sua
alegria. Vamos esperar que isto não
tenha custos para os lisboetas e que
não dê resultados menos positivos.
Só saberemos daqui por 15 dias ou
três semanas”, declarou o Presidente,
referindo-se a um possível aumento
de casos de covid-19.
Para o chefe de Estado, “foi uma
noite que correu bem em termos da
alegria de quem tinha alegria”, mas
que “não correu tão bem em termos
de saúde pública”. “Vamos todos
pensar que aquilo que aconteceu
ontem não deve ser padrão para as
próximas semanas e meses”, disse.
Horas depois, na AR, respondendo
a ataques de vários partidos, o primeiro-ministro informou que Cabrita já
questionou a PSP sobre como foi articulada a operação e solicitou à IGAI
um inquérito à actuação da polícia.
“Não vou atirar pedras a ninguém.
Nem ao Sporting, que só tenho de felicitar, aos apoiantes nem à polícia. Vou
aguardar a informação e o apuramento dos factos”, disse, referindo compreender os festejos de quem esperou
preende
19 anos por este momento.
Mar
Marcelo
não foi o primeiro político a defender
d
que a noite de terçafeira “não correu bem”. No Twitter
ter, o socialista Tiago Barbosa
Ri
Ribeiro escreveu sobre o que
co
considerou ter sido “um

falhanço colectivo”. “Verdes, azuis ou
vermelhos... isto é absurdo. Incompreensível, também, que exista um
autocarro a circular com jogadores,
promovendo ajuntamentos de adeptos. Amnésia pandémica, mas a pandemia não acabou. Um ano tão doloroso merecia melhor. Isto é um
falhanço colectivo”, defendeu.
O ex-ministro da Saúde do PS Adalberto Campos Fernandes, que em
várias ocasiões tem sido crítico da
gestão que o Governo e as autoridades de saúde têm feito da pandemia,
disse à Rádio Renascença que “as
regras não foram antecipadamente
claras”. E deixou uma sugestão: “Talvez fosse altura de se sentarem à volta da mesa as autoridades policiais,
de saúde, desportivas e considerar a
possibilidade de talvez a multidão
concentrada num ambiente controlado seja mais seguro do que ter o
estádio fechado e depois acabar com
as consequências no exterior a serem
mais negativas.”
O deputado do PSD, Duarte Marques, aponta falha ao ministro da
Administração Interna. “Bem sei que
o futebol e os festejos são muito difíceis de controlar ou de prever. Mas,
mais uma vez, o ministro Cabrita voltou a falhar. Talvez estivesse demasiado distraído a tratar da borrada que
fez em Odemira ou das tontices em
torno do SEF”, escreveu no Twitter.

Governante demarca-se
Já o secretário de Estado da Juventude
e do Desporto, João Paulo Rebelo,
relembrou que “tinha conhecimento
de que havia algumas autoridades,
nomeadamente sanitárias, de segurança pública e agentes desportivos
a encontrarem-se para, de alguma
forma, planearem em antecipação o
que eram as inevitáveis manifestações
de alegria, de regozijo daqueles adeptos como ontem vimos”.
“Eu referi-me ao conhecimento
lateral que tinha, na medida em que
eu não intervim. Não se espera que o
secretário de Estado do Desporto
esteja envolvido em matérias que não
tenham nada que ver com o desporto”, notou, acrescentando, porém,
que “há acontecimentos que decorrem na sequência de um evento desportivo”. “Disse na altura e continuo
a achar hoje que era inevitável, imparável que houvesse este impulso”,
sublinhando que “independentemente de o estádio estar aberto ou não,
acho que assistiríamos na rua exactamente ao que assistimos”. com S.R.
e S.A.M.
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Desporto Ninguém assume responsabilidade sobre festejos do título
Uma celebração semelhante, mas com regras distintas

Há um ano, a festa do FC Porto não foi assim
Diogo Cardoso Oliveira

A festa descontrolada dos
adeptos do Sporting, em
2021, teve pouco que ver
com a festa limitada do FC
Porto, em 2020
Dezanove anos sem um título nacional aguçaram os intentos festivos dos
adeptos do Sporting. Anteontem foi
permitido que a Juventude Leonina
montasse ecrãs gigantes em Alvalade,
para transmitirem o Sporting-Boavista. Era sedução pura a adeptos sedentos de uma conquista.
O ajuntamento de adeptos foi contado pelo PÚBLICO, que conÆrmou
in loco que o distanciamento social
foi, na pré-festa, um conceito esquecido. ConÆrmado o título, a festa
prolongou-se no tempo e no espaço:
o Marquês de Pombal também foi
palco de ajuntamento.
Ontem, as perguntas adensaramse: Quem autorizou? A polícia foi
permissiva? O clube ajudou? A Câmara Municipal de Lisboa foi conivente?
O Governo precaveu-se pouco? Ninguém assumiu responsabilidade
cabal, mas há algo que já se pode concluir: há um ano, não foi assim.
Em Julho do ano passado, quando
o FC Porto se sagrou campeão nacional, o momento pandémico era outro
(ainda que a 15 de Julho de 2020 os
casos activos até estivessem abaixo

dos actuais), bem como o receio da
população e o estado de alerta do
país — agora, não há estado de emergência e existe um sentimento geral
de maior liberdade. As diferenças de
contexto são claras, mas justiÆcam
tudo?

Polícia controlou “dragões”
Em 2020, o FC Porto foi impedido de
desÆlar pela “invicta”, os festejos da
equipa foram feitos no Estádio do
Dragão e foi montado um cordão
policial que impediu ajuntamentos
na zona da Alameda. Mais tarde, nos
Aliados, os adeptos do FC Porto
começaram a juntar-se. Distanciamento social e máscaras não estiveram sempre presentes, mas houve,
em geral, controlo de ajuntamentos.
ConÆra o relato do PÚBLICO em
Julho de 2020: “No Dragão, o forte
contingente policial manteve os
adeptos mais destemidos à distância,
alargando o perímetro, isolando o
clássico (…) mesmo assim, os portistas não resistiram à tentação. Muitos
esqueceram os apelos das autoridades de saúde, arriscando mais um
pouco. Impedidos de invadir a Alameda, a maioria dirigiu-se para o
centro da Invicta.”
“Nos Aliados, as emoções seguiam
à boleia dos muitos carros que, inevitavelmente, se acumulavam nos
acessos à sala de visitas da cidade,
ainda que o cenário estivesse longe

de poder competir com as enchentes
de outras romarias. Contudo, apesar
de todos os cuidados para evitar concentrações, rapidamente se percebeu
que a ‘bolha’ de segurança oferecida
pelos carros seria abandonada, criando uma atmosfera mais próxima do
que seria normal, com a multidão a
ganhar contornos cada vez mais
preocupantes.”
“Depois de cancelado o S. João, o
desejo de desforra e de poder Æcar
mais um pouco era o grande argumento. Mas a dispersão não tardaria,
até porque o cortejo da equipa estava
fora de questão, tendo o único con-

Neste ano, o lado efusivo
[da celebração do título
nacional] tem de passar
para uma perspectiva
mais doméstica
Jamila Madeira
Ex-secretária de Estado da Saúde,
em declarações em 2020
PAULO PIMENTA

Festejos do FC Porto em 2020 foram mais contidos devido à covid-19

tacto com os jogadores sido feito à
saída do Dragão, sempre com naturais restrições.”
A polícia acabou, no Ænal da noite,
por dispersar à força um grupo de
cerca de 200 adeptos, os mais resistentes daquela festa portista feita a
“meio gás” nas ruas da cidade.

DGS e Governo avisaram
Em 2020, os festejos portistas foram
controlados pelas autoridades. E previstos também. Jamila Madeira, então
secretária de Estado da Saúde, tinha
até deixado um pedido antes da conquista do título: “Neste ano, a celebração do campeonato terá de ser
feita de uma forma contida. O lado
efusivo tem de passar para uma perspectiva doméstica.”
Também a própria directora-geral
da Saúde, Graça Freitas, abordou o
tema nessa altura, avisando que a
covid-19 ainda estava presente. “Circunstâncias de comemorar um campeonato ou outra efeméride qualquer
são exactamente as mesmas devem
seguir as recomendações internacionais e as pessoas têm de evitar ajuntamentos e utilizar máscaras. O vírus
continua a circular em Portugal.”
Em 2021, o vírus ainda continua
por cá. O que mudou? Mudou o estado de alerta do país, mudou o receio
da população, agora mais tranquila,
e mudou, sobretudo, a complacência
de quem autorizou o que se passou
anteontem em Lisboa.

Aposta na formação é para continuar

O Sporting voltou a olhar para dentro
Marco Vaza
O Sporting deve uma generosa fatia
da sua notoriedade internacional
por ser o clube da formação de Cristiano Ronaldo, o seu mais distinto
formando. Mas Ronaldo, como muitos outros ao longo das últimas décadas, nunca foi campeão com os
“leões”. Saiu após a única época na
equipa principal (2002-03) e pode,
ou não, voltar a Alvalade. Se é mais
do que wishful thinking, este texto
não vai responder a isso, mas não
deixaria de ser uma bonita simetria
cósmica ver CR7, um dos melhores
jogadores de todos os tempos, a
jogar ao lado de uma geração formada em Alcochete diferente da dele e,
quem sabe, conquistar títulos. Dolores Aveiro, a mãe, lá saberá o que lhe
dizer para o convencer.
Esqueçamos agora Ronaldo e falemos da geração feita em Alcochete

que foi instrumental na conquista
do título de campeão após 19 anos
de seca, sendo que, até anteontem,
o Sporting tinha apenas em Ricardo
Quaresma o único jogador da sua
formação ainda no activo que foi
campeão com a sua camisola. Onze
jogadores com formação em Alcochete estiveram entre os 28 jogadores que Rúben Amorim utilizou nas
32 jornadas do campeonato, a grande maioria entre os 15 mais utilizados — e muitos deles titulares indiscutíveis. Um relatório recente do
Observatório do Futebol dava o
Sporting como o clube que mais
minutos deu a jogadores da sua formação — 26,3%, bem distante do
segundo na Liga portuguesa, o FC
Porto (12,6%).
Alguns já não são propriamente
jogadores em formação, como João
Mário, João Palhinha ou Jovane
Cabral, enquanto outros foram lan-

çados por Amorim e foram apostas
consistentes, como Nuno Mendes,
Gonçalo Inácio e Tiago Tomás, sobretudo estes três, mas também Daniel
Bragança e Matheus Nunes. Os outros
três, Luís Maximiano, Eduardo Quaresma e Dário Essugo, tiveram uma
importância residual na conquista,
mas tiveram o seu espaço na equipa
e também foram campeões.
Com Amorim, o Sporting voltou a
olhar para dentro como já não se via
há algum tempo, algo que já vinha da
época passada, a voltar à sua matriz
de clube formador. Amorim tem
uma relação próxima com a estrutuNuno Mendes é
um dos jogadores da formação
em que Amorim
apostou e com
retorno imediato
para a equipa

ra da Academia e tem um conhecimento profundo de toda a formação
e de quais são os jovens com maior
potencial, a sua própria equipa técnica (que inclui Emanuel Ferro, com
passado na formação “leonina”)
assiste ao vivo a jogos dos escalões
de formação, e o próprio Amorim
aparece com alguma frequência nos
treinos das equipas jovens, para
além de chamar miúdos, sobretudo
da B e dos sub-23, para treinar com
os seniores.
Nenhum deles teve uma ascensão
tão fulgurante como Nuno Mendes,
que se estreou pelo Sporting com
Rúben Amorim antes de chegar aos
18 anos, chegou a internacional A e
pode bem ser a próxima grande
transferência dos “leões”, a acreditar
na lista cada vez maior de interessados — fala-se “só” de Manchester City
e Barcelona. E poderá bem ser o
jovem lateral-esquerdo o primeiro

com que Rúben Amorim cumpriu
um dos objectivos de Frederico
Varandas no dia da sua apresentação, o de “criar valor”.
E quem serão os próximos? Amorim tem deixado algumas pistas que
permitem antecipar alguns dos jovens
“leões” a seguir nos tempos imediatos. Joelson Fernandes, por exemplo,
já teve minutos na equipa principal
na época passada quando ainda tinha
apenas 17 anos. O extremo de origem
guineense, que está no Sporting desde os 11 anos, baixou esta época para
a B e a sub-23, mas não saiu do radar
de Amorim. Outros talentos com possibilidades de serem integrados a
médio prazo serão Gonçalo Costa
(defesa-esquerdo), Youssef Chermiti
(avançado) ou Tiago Ferreira (extremo). E Dário Essugo, claro, o menino
de 16 anos que se estreou frente ao
Vitória de Guimarães (que não estava
ganho) e chorou no Ænal.
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Desporto

Acabou o Giro para Mikel Landa
TIM DE WAELE/GETTY IMAGES

Num dia azarado para
Landa, o português Nélson
Oliveira subiu ao pódio,
beneficiando das quedas
nos últimos quilómetros
Acabou a Volta a Itália para Mikel Landa. Na 15.ª Grande Volta da carreira,
o espanhol era um dos favoritos ao
triunfo, com um percurso interessante para os seus predicados, mas uma
queda ontem, nos últimos quilómetros da etapa 5, hipotecou o futuro do
espanhol nesta prova — foi transportado para o hospital. Também Pavel
Sivakov e Joe Dombrowski caíram,
mas com menor gravidade.
Na etapa celebrou Caleb Ewan (Lotto), que bateu ao sprint Giacomo
Nizzolo (Qhubeka) e Elia Viviani (CoÆ#
dis), na chegada a Cattolica. Na classiÆcação geral, o italiano Alessandro
De Marchi (Israel) manteve-se de rosa
e o português Nélson Oliveira (Movistar) subiu ao terceiro lugar, beneÆ#
ciando da queda de Dombrowski.

Landa teve de ser transportado para o hospital
A tirada Æcou marcada por duas
fugas. Uma primeira, com Filippo
Tagliani (Androni) e Umberto Marengo (Bardiani), foi apanhada a cerca de
100 quilómetros do Ænal. Uma segunda, com Simon Pellaud (Androni)
Alexis Gougeard (AG2R) e Davide Garburo (Bardiani), foi “caçada” a três

quilómetros da meta. Nessa altura, já
o pelotão seguia em grande velocidade, com os “comboios” dos sprinters.
Foi Ewan o mais forte, depois de um
ataque inicial de Nizzolo.
Numa etapa recheada de incidentes, os últimos quilómetros acabaram
por trazer várias quedas. O camisola

rosa, De Marchi, alertou, no Ænal do
dia, para um traçado perigoso. “A
estrada era muito difícil e técnica, até
demasiado perigosa, na minha opinião. Nos últimos 70 quilómetros
havia muito stress e espero que os
rapazes que caíram estejam bem.”
O desejo do italiano não se cumpriu
por completo. Mikel Landa, sobretudo ele, não vai continuar no Giro e
perderá uma oportunidade única de
conquistar uma Grande Volta. O
menor peso do contra-relógio, conjugado com um percurso recheado de
montanhas duras — as que Landa
mais gosta — eram terreno perfeito,
talvez mais perfeito do que nunca,
para o trepador. Sempre azarado em
grandes competições, Landa volta a
não conseguir chegar ao sonho.
Hoje, a etapa 6 traz montanha. Há,
portanto, dois cenários possíveis:
vingar uma fuga — algo fértil neste
início de Giro — ou duelo entre os
principais favoritos ao triunfo Ænal.
Até podem acontecer ambas as coisas, com Ænal em alto. PÚBLICO

Arbitragens positivas impulsionadas pelo VAR
Opinião

Pedro Henriques
Com a competição a aproximar-se
do Æm, há duas coisas a assinalar:
os erros claros e óbvios que os
árbitros estão a cometer em
número elevado em campo no
momento da tomada de decisão e a
capacidade e competência dos VAR
que, em tempo oportuno, estão a
intervir e a corrigir esses erros
grosseiros, transformando em boas
decisões e prestações as respectivas
arbitragens.
Sporting-Boavista
Minuto 16: Porozo toca com o
braço, por trás, no ombro de Pedro
Gonçalves, contacto normal e sem
consequência para ser considerado
passível de infracção, não obstante
a queda forçada do jogador
“leonino” na área. Um lance legal e
sem motivo para penálti.
Minuto 29: mais um contacto na
área entre Hamache e Pedro
Gonçalves, que voltou a cair mas
sem que tivesse sofrido carga,
empurrão ou qualquer outra
infracção, pelo que, uma vez mais,
esteve bem o árbitro ao deixar
seguir e não ter assinalado penálti.

Minuto 36: golo legal do Sporting
sem infracção à lei do fora-de-jogo
em dois momentos. Primeiro
quando João Mário passa a bola para
Nuno Santos no corredor esquerdo,
depois quando este assiste Paulinho,
que, estando atrás da linha da bola
no momento do passe, estava em
posição regular.
Minuto 60: mais um lance na área
a envolver Hamache, que, tendo o
braço esquerdo encolhido e
encostado nas costas de Paulinho,
não o empurrou ou carregou,
tirando até de forma imediata o
braço para mostrar que não queria
cometer qualquer irregularidade.
Não houve, portanto, motivo para
penálti.
Nacional-BenÆca
Minuto 8: não obstante Riascos
estar em fora-de-jogo posicional, a
bola, ao ter sido jogada de forma
deliberada, de cabeça, por
Seferovic, acabou por validar a
posição do jogador insular (bola
vinda de um adversário), que, acto
contínuo, rematou ao poste, permitindo posteriormente a recarga
com sucesso de Pedrão. Golo legal.
Minuto 39: a bola, após remate de
Riascos e ressalto no pé de
Chiquinho, foi de forma inesperada
ao braço de Lucas Veríssimo, que,
tendo as mãos à frente do corpo e
encostado a este, não ganhou

volumetria fora do plano do corpo,
sendo inevitável o contacto. Por a
bola vir de um ressalto, de perto e de
forma inesperada, esta acção não
era passível de penálti.
Minuto 50: golo bem anulado ao
BenÆca, pois, no início da jogada, a
posse de bola resultou de uma clara
e óbvia falta de Lucas Veríssimo
sobre Pedro Mendes — o central
agarrou e puxou a cabeça do
avançado. Esteve bem o VAR, que,
de acordo com o protocolo,
converteu o golo ilegal num livre
directo a favor dos madeirenses.
Minuto 66: Everton, com o pé
direito, desvia a trajectória da bola,
fazendo com que esta fosse de forma
inesperada às mãos de João Vigário,
que, tendo os braços à frente do
corpo e num acto de protecção, sem
ganhar volumetria fora do plano do
corpo, acabou por ser surpreendido
e não evitar aquilo que foi claramente uma “bola na mão”, sem qualquer
motivo para infracção (penálti).
FC Porto-Farense
Minuto 5: lance bem analisado pelo
VAR, que reverteu e transformou
em pontapé de penálti a favor do
FC Porto um lance que passou
despercebido ao árbitro. Na
ocasião, Licá, com o braço
esquerdo bem aberto e afastado do
corpo e num gesto deliberado no
sentido da bola, acabou por lhe

tocar, dominando-a no interior da
sua área.
Minuto 20: golo legal do FC Porto.
No início da jogada, Pepe desarma o
adversário sem qualquer falta,
acabando por, no acto da queda,
levar com a bola de raspão no braço
esquerdo, que estava em posição
normal e junto ao corpo. Acto
contínuo, a bola viaja da área dos
“dragões” e vai ate à área dos
algarvios, onde Taremi assiste Luis
Díaz, que está em posição legal.
Minuto 29: mais uma boa
intervenção do VAR, que reverte um
cartão amarelo num vermelho
directo. Na ocasião, Bilel, ao entrar
em tackle, de sola e por trás com o
seu pé direito no calcanhar do
adversário, usou de força excessiva,
pondo em risco a segurança e a
integridade física do oponente,
numa infracção enquadrada na falta
grosseira.
Minuto 48: golo bem anulado
(intervenção do VAR) a Pedro
Henrique, que, no início da jogada e
estando em fora-de-jogo, recebeu a
bola directamente de um cabeceamento de um colega. Mbemba, que
se fez à bola, nunca tocou nela,
sendo esse factor essencial para o
assinalar do offside ao jogador
algarvio.
Ex-árbitro

Breves
Futebol

Jogos da última
jornada da I Liga com
10% da lotação
Os jogos da 34.ª e última
jornada da I Liga portuguesa
de futebol vão poder contar
com 10% da lotação dos
estádios, com adeptos da
equipa visitada e
apresentação de teste
negativo à covid-19, anunciou
ontem a Liga de clubes. A
última jornada, ainda sem
horários definidos, vai ser
disputada a 18 e 19 de Maio.
Padel

Sofia Araújo vence,
Ana Catarina
Nogueira não
A primeira ronda do quadro
principal do Cupra Vigo Open
2021, terceiro torneio do ano
do World Padel Tour, arrancou
ontem em Vigo com sortes
diferentes para as duas
portuguesas: Ana Catarina
Nogueira foi derrotada em três
sets, Sofia Araújo venceu com
relativa facilidade. Ana
Catarina Nogueira e Teresa
Navarro perderam com as
espanholas Verónica Virseda e
Lucía Martínez, 13.ª melhor
dupla da competição. Já Sofia
Araújo, ao lado da espanhola
Eli Amatriain, defrontou as
promissoras Noa Paredes e
Jimena Postiguillo e venceu
sem problemas: 6-1 e 6-3. Nos
oitavos, hoje de manhã, Araújo
terá um jogo com um grau de
dificuldade superior, mas é
favorita: defron-ta Esther
Carnicero (n.º 39 do WPT) e
Raquel Piltcher (n.º 35).
I Liga de futebol

Famalicão ganha em
Guimarães e garante
permanência
O Famalicão garantiu ontem a
permanência na I Liga de
futebol, ao vencer em casa do
V. Guimarães, por 1-2, no jogo
que encerrou a 32.ª jornada.
Bruno Duarte (6’) deu vantagem aos vimaranenses, mas
Kraev (21’) e Heriberto (85’)
garantiram o segundo triunfo
consecutivo dos famalicenses,
que subiram ao 10.º lugar, com
37 pontos. O V. Guimarães
mantém-se no 6.º lugar.
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O seu jornal
não acaba aqui.
Continue para
publico.pt

O Público é seu Fique com ele,
partilhe-o

Uma tarde com Luís Filipe Vieira
RUI GAUDÊNCIO

O respeitinho
não é bonito

A

João Miguel Tavares
sorte do regime é os
portugueses terem
mais que fazer. Quem
é que tem tempo
para assistir a
comissões de
inquérito que duram tardes
inteiras? As pessoas trabalham.
Precisam de ir buscar os Ælhos à
escola. Comprar hortaliças no
supermercado. Levar o carro à
revisão. Por isso, limitam-se a ver
no Telejornal um resumo de dois
minutos com as declarações mais
relevantes do dia na última
comissão de inquérito ao BES, e
depois, no domingo à noite,
riem-se com Ricardo Araújo
Pereira a gozar com milionários
patuscos — e tão patuscos que os
nossos milionários costumam ser.
Felizmente (ou infelizmente),
eu, por dever de ofício, tive
mesmo de passar uma tarde com
Luís Filipe Vieira, e posso
garantir-vos que não há resumo de
dois minutos capaz de capturar a

sua intervenção no Parlamento.
Era preciso ter acompanhado em
directo, apreciar a estupefacção
dos deputados, a lata do depoente,
o desplante com que falou da
evaporação de centenas de
milhões de euros, a forma como
tudo se mistura na sua vida — as
casas, os bancos, os amigos, os
Ælhos, o BenÆca —, porque só
assim, ao vivo e a cores, se percebe
como o alegado empresário de
sucesso é acima de tudo um
proÆssional da cunha e do
endividamento, instalado, qual
polícia-sinaleiro, numa rotunda
por onde circula a banca, os
negócios, o futebol, a política, as

Posso garantir-vos
que não há resumo
de dois minutos
capaz de capturar
a intervenção de
Luís Filipe Vieira
no Parlamento

autarquias, Portugal, o Brasil.
Tudo, mas mesmo tudo, na sua
vida é um contínuo de interesses
que se cruzam e de favores que se
trocam, e é pura e simplesmente
impossível separar o indivíduo
Luís, do empresário Filipe, do
presidente Vieira.
Dois minutos de televisão, de
facto, apenas pouparam o país à
revolta que quatro horas daquela
conversa provocam. A palavra que
mais se ouviu nos resumos da
audição foi “palheiro”, porque é
sempre divertido brincar com o
património declarado dos nossos
milionários patuscos, mas a
palavra mais signiÆcativa foi outra:
Imosteps. Imosteps é o nome de
uma empresa que foi de Luís Filipe
Vieira e à qual ele dedicou parte
do seu depoimento, por duas
razões. A primeira é porque a
Imosteps tinha uma dívida de 54,3
milhões de euros ao Novo Banco,
tendo sido vendida a um fundo
abutre por quatro milhões. Logo aí
voaram 50 milhões. Depois, o
fundo abutre vendeu a Imosteps
ao empresário José António dos
Santos — o famoso “Rei dos
Frangos”, amigo e sócio de Vieira
— por oito milhões.
A segunda razão é ainda mais
divertida. Vieira declarou no
Parlamento que não considerava
que a dívida da Imosteps fosse sua.
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Segundo ele, a Imosteps pertencia
à Opway, uma construtora do
Grupo Espírito Santo, e tinha um
problema: terrenos numa reserva
natural no Rio de Janeiro onde não
conseguia ediÆcar. Segundo
Vieira, o “doutor Ricardo”
propôs-lhe passar a Imosteps para
seu nome, “e depois cá estaremos
para resolver”. Vieira resolveu a
parte dele: chegou a acordo com o
prefeito do Rio para trocar esses
terrenos por outros, onde já podia
construir. E o BES, por seu lado,
Ænanciou a Imosteps, para depois
ser entregue por Vieira a quem
Salgado ordenasse. Só que,
entretanto, o BES caiu, tal como
pelo meio caíram 11 milhões de
euros de Ænanciamento à
empresa, que ninguém sabe onde
estão.
Vieira assume agora que a
Imosteps foi um “erro”. Claro que
não foi um erro por o negócio
cheirar pior do que a Lagoa
Rodrigo de Freitas. Foi um erro
porque ele, coitado, acabou
entalado. Mas sabem quem é que
ainda está mais entalado? Eu e o
caro leitor. Vieira Æcou com um
palheiro. Nós andamos há sete
anos a comer a palha.
Jornalista
jmtavares@outlook.com

