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Mais de 40% das camas incluídas no 

programa do Governo para respon-

der à falta de residências para os alu-

nos do ensino superior ainda não têm 

uma data prevista para poderem 

começar a ser usadas. O Plano Nacio-

nal de Alojamento Estudantil (PNAES) 

continua a ser implementado a um 

ritmo mais lento do que o prometido. 

A tutela garante que há 1100 camas 

“intervencionadas” até ao arranque 

do próximo ano lectivo, mas nem 

todas são novas. O crescimento do 

PNAES veri ca-se apenas nas inten-

ções de obras Sociedade, 22
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Por David Pontes 

Alguém tem 
ideia se a 
variante Delta 
é dominante 
em Portugal?  
António Diniz, 
pneumologista 
e membro do 
Gabinete de 
Crise da Ordem 
dos Médicos
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SEMANA SIM PROVA DOS FACTOS

SEMANA NÃO

INQUÉRITO PÚBLICO

António 
Guterres Por 
unanimidade, foi 
reeleito para um 
segundo 

mandato à frente da ONU. O 
reconhecimento do trabalho bem 
feito, perante um cenário adverso 
para as organizações 
internacionais. 

Marcelo Rebelo 
de Sousa  O 
Presidente 
desconfinou-se, 
mas a realidade 

da epidemia não está a ajudar. O 
seu passeio esfusiante pela 
Hungria e a declaração sobre “não 
voltar atrás” ficam estranhas 
perante o que se vive em Lisboa.

Cristiano 
Ronaldo A 
selecção 
nacional é bem 
mais do que o 

seu capitão, mas foi ele o “homem 
do jogo” no primeiro confronto no 
Europeu e continua a acumular os 
recordes que o fazem uma figura 
ímpar do futebol mundial.

António Costa  
O estado geral 
da pandemia, a 
frente 
autárquica, 

especialmente em Lisboa,  e um 
desencontro verbal com o 
Presidente da República não 
fizeram desta uma boa semana 
para o primeiro-ministro.

Jorge Fonseca 
Regressou dos 
mundiais de judo  
que decorreram 
na Hungria com 

um feito único para um atleta 
português da modalidade: é 
bicampeão  mundial na categoria 
-100kg e fica com excelentes 
perspectivas para Tóquio.

Cotrim 
Figueiredo  O 
Arraial Liberal foi 
um  tiro no pé na 
credibilidade de 

um  jovem partido. O mau 
momento pandémico que vive 
Lisboa só veio reforçar a 
incoerência e a insensatez.

Falso

Governo Civil de Lisboa 
não enviava dados 
de manifestantes às 
embaixadas?

A frase 
“O que se fazia era enviar  
uma informação, quer para as 
forças de segurança, quer 
eventualmente para as 
embaixadas, mas nunca  
com os dados das pessoas.  
Só a dizer que vai haver uma 
manifestação no dia tanto,  
às tantas horas” 
António Galamba, último 
governador civil de Lisboa  

 

O contexto 
Depois de se saber que a Câmara 
de Lisboa enviou dados pessoais 
de activistas anti-Putin à 
Embaixada da Rússia antes de 
uma manifestação em Janeiro, o 
último governador civil do distrito, 
António Galamba (PS) afirmou 
que “era impensável” o envio de 
dados sobre os promotores dos 
protestos no seu tempo. Após 
2011, com a extinção dos 
governos civis, essa competência 
passou para as autarquias. 
Os factos 
Na apresentação da auditoria que 
mandou fazer aos procedimentos 
adoptados pela autarquia 
lisboeta, Fernando Medina disse 
que no governo civil “a prática 
relativa ao envio dos dados não 
foi a mesma ao longo do tempo” e 
deu aos jornalistas cópias de 
faxes do governo civil. Num dos 
casos, de 2002, o embaixador da 
Guiné-Bissau recebeu uma 
fotocópia do aviso enviado por 
uma associação de guineenses 
em Portugal que agendou um 
protesto à porta da embaixada. 
Noutro caso, em 2011, a 
Embaixada de Israel recebeu um 
ofício que tinha o nome do 
primeiro promotor da 
concentração. 
Em resumo 
Não é verdade que o Governo 
Civil de Lisboa não enviasse 
dados pessoais de manifestantes. 
Isso ocorreu pelo menos em 2011, 
ano da extinção deste órgão e 
precisamente quando Galamba 
era governador, embora tivesse 
sido apenas o nome de um dos 
promotores. João Pedro Pincha

O facto de países como o Reino 
Unido (com elevadas taxas de 
vacinação) começarem a recuar 
no desconfinamento deve ser 
um sinal de alerta para Portugal? 
Só se fôssemos muito distraídos é 
que não levaríamos isso em 
atenção. Aliás, já devíamos ter 
levado em atenção quando o 
Reino Unido nos retirou da “lista 
verde”. Na altura, protestámos 
muito com o Reino Unido, mas a 
verdade é que eles já tiveram em 
linha de conta algumas questões 
como, por exemplo, aquela que 
eles calculavam ser a proporção 
de casos atribuídos à variante 
Delta, tal como a taxa de 
positividade [dos testes à 
covid-19] e valorizando, 
sobretudo, a tendência que se 
estava a verificar. 
Como caracteriza a situação 
actual no país? 
Há três fenómenos [a ocorrer] 
em sentido contrário: o aumento 
do número de casos, o 
aparecimento de uma nova 
variante e uma população 
parcialmente vacinada. A nova 
variante [Delta, antes conhecida 
como estirpe indiana] 
caracteriza-se por uma maior 
transmissibilidade. Mas a 
situação é um pouco mais 
complexa porque, ao vacinarmos 
os principais grupos de risco, não 
vacinamos a população mais 
jovem e mais saudável, mas que 
é simultaneamente a população 
que está predominantemente em 
idade laboral ou escolar e aquela 
que apresenta maior mobilidade. 
Portanto, isto vai traduzir-se a 
prazo, na minha opinião, quase 

inevitavelmente e irradiando da 
região de Lisboa e Vale do Tejo, 
no atingimento das várias outras 
regiões do país. 
O que é que correu mal na 
gestão da pandemia em Lisboa e 
Vale do Tejo? 
Vou-lhe devolver várias 
perguntas. Alguém tem ideia 
nesta altura se a variante Delta é 
dominante em Portugal, se é mais 
prevalecente do que a variante 
Alpha e (a existirem) os dados são 
de quando? Se eu recolher agora 
amostras para sequenciação 
genómica, quanto tempo é que 
demora para ter os resultados? 
Qual é a percentagem de 
amostras que temos 
sequenciadas? 
Eu acho que se devia proceder à 
sequenciação [de amostras] de 
todas as pessoas que estão 
actualmente internadas e que 
foram vacinadas e adoeceram 
para determinarmos qual é 
exactamente a variante em causa. 
Mas temos esses dados? 
Era também necessário, por 
exemplo, saber se as pessoas 
estavam a adoecer porque não 
foram vacinadas, porque só 
tinham uma dose ou saber se 
tinham a vacinação completa e de 
que vacina se tratava. Temos a 
resposta? Não. 
Para além daquele relatório 
[diário], sabemos quantas 
pessoas é que são admitidas nos 
hospitais diariamente com 
covid-19, quantas é que têm alta e 
quantas é que falecem?  
Não sabemos, e esta é uma 
questão que já levantámos há  
um ano.F.A.M.

GUILHERME MARQUES
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A entrega de dados 
pessoais de 
manifestantes 
revela um 
condenável grau de 
subserviência 
perante os Estados 
estrangeiros, o que 
quer dizer que os 
direitos dos 
cidadãos são 
secundários 
 
As declarações do 
presidente da 
Câmara de Lisboa 
constituem facto 
notável e inédito na 
história política 
portuguesa. Têm 
excepcional valor, 
pois con rmam a 
delação e a 
denúncia. Menos 
notável e muito 
menos inédito é o 
facto de ter 
culpado os 
subordinados

O PS só quer 
manter o poder 
para alimentar a 
clientela socialista 
Rui Rio, líder do PSD 

 
Quantas 
barbaridades não 
foram ditas sobre  
a Festa do Avante!,  
e mostraram um 
exemplo pior? 
Jerónimo de Sousa, 
secretário-geral do PCP, sobre a 
realização de um arraial da 
Iniciativa Liberal 

 
Não tenho medo 
nenhum da 
Alemanha 
Fernando Santos,  
seleccionador nacional, sobre o 
jogo de hoje de Portugal no Euro Sociólogo

Dois casos longe de mais

F
oram entregues dados 

pessoais de 

manifestantes a várias 

dezenas de embaixadas, 

de esquerda e de direita, 

umas de países amigos, 

outras de países assim-assim. Esta 

variedade é su ciente para dizer 

que o Governo e a Câmara de Lisboa 

não tiveram um comportamento 

sectário. Mas também para revelar 

um condenável grau de 

subserviência perante os Estados 

estrangeiros, o que quer dizer que 

os direitos dos cidadãos são 

secundários. 

Depois de um longo silêncio por 

parte do Governo e de um crispado 

nervosismo do presidente da 

Câmara de Lisboa, houve 

finalmente explicações. A extensa e 

notarial explicação de Fernando 

Medina não é convincente. Defende 

a irresponsabilidade. Apoia-se 

numa auditoria feita pela própria 

câmara, não por entidade externa. 

E remete as responsabilidades para 

os serviços administrativos. É 

verdade que, em vez da tradicional 

negação, ele escolheu a via da 

condenação dos factos 

(“procedimento inadequado”). 

Considerou que a câmara fez mal. 

Mas a afirmação repetida da sua 

inocência não é convincente. Ora, a 

sua responsabilidade é indiscutível: 

ou por acção deliberada e 

conhecimento; ou por 

desconhecimento e indiferença. 

Sabemos agora que, nos últimos 

anos, as embaixadas estrangeiras 

em Lisboa foram informadas da 

ocorrência de mais de 150 

manifestações de carácter político, 

das quais 52 desde 2018. Essas 

manifestações dirigiram-se às 

embaixadas, ou tiveram lugar 

noutros sítios, mas tinham países ou 

governos estrangeiros como alvo. 

Além destas, realizaram-se mais 

umas centenas ou milhares de 

manifestações que motivaram 

comunicações semelhantes, mas 

não a embaixadas. 

Segundo o presidente da Câmara 

de Lisboa, que mudou de atitude 

relativamente a estes factos, os 

dados pessoais eram transmitidos às 

embaixadas, tal como ao Ministério 

da Administração Interna, à polícia, 

a instituições e empresas. Estes 

procedimentos foram habituais 

durante perto de 20 anos. Segundo 

o presidente da câmara, os 

responsáveis políticos não sabiam o 

que se passava e o ex-presidente 

António Costa terá mesmo assinado 

um despacho alterando as regras. 

Durante dez a 20 anos, os 

responsáveis políticos não se 

interessaram pelo assunto, nem pela 

António Barreto

Grande  
angular

O Presidente 
nunca é 
desautorizado 
pelo primeiro- 
-ministro. 
Quem nomeia 
o Governo é o 
Presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa,  
Presidente da República,  
respondendo  
à polémica sobre  
António Costa e  
o desconfinamento 

IMPORTA-SE DE REPETIR?

 República, 
 

obre 
a e 
mento

lista de destinatários. Nem sequer 

pelo cumprimento das instruções. 

Segundo o presidente da câmara, 

estes procedimentos foram 

inadequados e devem ser 

imediatamente corrigidos. Para já, o 

responsável pela protecção de 

dados foi exonerado. E o Gabinete 

de Apoio ao Presidente foi 

transformado em Direcção de 

Serviços de Expediente. Assim é 

que culpa os funcionários, por 

desatenção e inconsciência, e isenta 

os políticos de responsabilidades. 

 

A
s declarações do 

presidente da Câmara 

de Lisboa constituem 

facto notável e inédito 

na história política 

portuguesa. Têm 

excepcional valor, pois con rmam a 

delação e a denúncia. Além de 

desculpas, que já tinha pedido, o 

político reconheceu a ilegalidade e 

condenou os comportamentos. Em 

vez de negar, como outros fazem, 

reconheceu o carácter inadequado, 

para utilizar a sua expressão 

preferida. Menos notável e muito 

menos inédito é o facto de ter 

culpado os subordinados, que 

castigou. Não muito original é 

também o facto de se ter ilibado de 

qualquer responsabilidade política. 

Há duas hipóteses a considerar. 

Primeira: o presidente da câmara e 

os vereadores não sabiam o que se 

passava, pela simples razão que 

algumas questões de direitos dos 

cidadãos lhes eram indiferentes. 

Não sabiam, nunca souberam, não 

são culpados de delação deliberada, 

de traição ou negligência. Mas são 

culpados de indiferença perante os 

direitos dos cidadãos seus 

compatriotas. 

Segunda hipótese, bem mais 

grave: o presidente da câmara e os 

vereadores sabiam o que se passava, 

estavam informados das rotinas e 

consideravam normal que assim se 

procedesse, pela simples razão de 

que alguns direitos dos cidadãos 

lhes são indiferentes. As 

declarações do presidente da 

câmara sobre estes factos não são 

esclarecedoras. 

 

A
 ausência do Governo 

deste processo é 

notável. Para o 

primeiro-ministro, o 

assunto é meramente 

administrativo e 

camarário. Ele e os seus ministros 

da Justiça, da Administração Interna 

e dos Negócios Estrangeiros nada 

têm a ver com isto. Não têm 

responsabilidades, nem 

competências. Nada foi esclarecido. 

Nem se sabe quantas câmaras em 

Portugal fazem o mesmo. 

Mas há outro problema. O da 

entrega de dados às polícias. Mesmo 

às polícias portuguesas, tal gesto é 

condenável. Trata-se de cidadãos 

que se querem exprimir ou 

manifestar. Não se trata de 

criminosos, foragidos, terroristas 

ou procurados pelas polícias. A 

presença numa manifestação não é 

assunto de polícia. A entrega desses 

dados às polícias é tão condenável 

quanto a entrega às embaixadas. 

Pela mesma razão: os nomes são 

entregues a essas entidades para 

que estas controlem, vigiem e 

exerçam poder sobre cidadãos. 

O mais confrangedor, quase 

arrepiante, é a reacção do Governo e 

do autarca perante as críticas e as 

objecções. Ficaram crispados e 

ofendidos. Mostraram-se despóticos 

e nem sempre verdadeiros. 

Acusaram os seus críticos de fazer 

política… de mentir… de 

oportunismo, epítetos que lhes 

servem a si próprios. Ridiculariza- 

ram os críticos e os que zeram 

perguntas. Na verdade, reagiram 

com o nervosismo dos mentirosos e 

dos apanhados em agrante. 

 

M
as há também o 

caso dos “direitos 

na era digital” e 

das tentativas de 

monitorização das 

ideias, do 

pensamento e da opinião. A 

coincidência temporal dos dois 

acontecimentos, a delação e o 

controlo da expressão, é curiosa e 

irónica. Não há, evidentemente, 

uma relação factual e causal entre 

os assuntos. Mas há uma cultura 

comum. A do controlo da 

informação. A do controlo da 

expressão. A ideia de que se pode e 

deve invadir as áreas privadas ou 

pessoais dos cidadãos em defesa do 

Estado. E dos próprios cidadãos, 

segundo alguns mais atrevidos. 

Seja como rotina administrativa, 

seja como decisão política, é claro 

que a transacção de dados traduz 

uma ideia e uma cultura para as 

quais a privacidade, o recato e a 

con dência têm pouco valor e 

signi cado. Vigiar as “narrativas” e 

as comunicações dos cidadãos é tão 

vil e tão despótico quanto entregar 

dados pessoais às polícias e às 

embaixadas. Mesmo políticos que 

parecem cultivar o valor das 

liberdades, dos direitos e das 

garantias dos cidadãos, mesmo eles 

submetem tais valores à sua 

duração e ao seu interesse.

Se as pessoas não 
têm consciência 
daquilo que têm 
de fazer, ca 
impossível 
António Costa, 
primeiro-ministro, sobre as regras 
de confinamento
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Portugal 
sem medo 
em Munique

Selecção portuguesa defronta hoje, em 
Munique, uma Alemanha que perdeu  
na primeira jornada do “grupo da 
morte”. Ronaldo terá mais uma 
oportunidade para se estrear  
a marcar aos germânicos

N
em sempre ganha a Alema-

nha quando são 11 contra 11. 

“Die Mannschaft” não é 

invencível, isso já cou pro-

vado neste Euro 2020. E 

Portugal, como se tem visto 

na última década, já não é uma 

selecção que só ganha de vez em 

quando aos históricos do futebol 

mundial e que nunca vai longe nas 

grandes competições. Hoje, o cam-

peão europeu terá em Munique 

mais uma oportunidade para vali-

dar o seu estatuto actual no futebol 

mundial (vitória dará o apuramen-

to, empate deverá chegar), frente a 

uma Alemanha em situação de risco 

depois do desaire frente à França. 

Sem “medo nenhum”, como disse 

Fernando Santos, mas também sem 

o exagero de achar que “Portugal é 

favorito contra a Alemanha, na Ale-

manha”. Isso, considera o seleccio-

nador português, seria “ultrapassar 

os limites”. 

São tão raros os bons momentos 

da selecção portuguesa frente à Ale-

manha que, quando acontecem, são 

absolutamente memoráveis. Como 

o golo de Carlos Manuel em Estugar-

da que deu uma dimensão real ao 

sonho de José Torres na campanha 

rumo ao Mundial de 1986. Ou o hat-

trick de Sérgio Conceição na jornada 

nal da fase de grupos do Euro 

2000. Estas foram duas das três 

vitórias portuguesas em 18 confron-

tos com “die Mannschaft”, que tem 

um registo semelhante com quase 

todas as selecções mundiais — 

menos com Argentina, Brasil, Itália, 

França e Inglaterra. 

E o historial recente entre as duas 

selecções em fases nais de grandes 

competições não é nada famoso – 

esse 3-0 em Roterdão com três golos 

do actual treinador do FC Porto foi 

mesmo a última vitória portuguesa 

e a única em fases nais. Depois dis-

so, derrota por 3-1 no Mundial 2006, 

derrota por 3-2 no Euro 2008, der-

rota por 1-0 no Euro 2012 e derrota 

por 4-0 no Mundial 2014. Nenhuma 

ainda com Fernando Santos como 

seleccionador, mas todas com Cris-

tiano Ronaldo — que não marcou à 

selecção germânica em nenhum 

destes quatro confrontos, mas já 

marcou nove golos a Neuer, o guar-

dião germânico, todos pelo Real 

Madrid contra o Bayern Munique. 

Para Fernando Santos, tudo o que 

está para trás é prólogo para o con-

fronto no Allianz Arena. Nem o his-

torial entre as duas selecções o 

assusta nem a derrota alemã em 

Paris lhe dá mais con ança: “É uma 

equipa fantástica, em termos indi-

viduais e colectivos, dominadora, 

tipo rolo compressor, mas sabe que 

vai ter pela frente uma grande equi-

pa. Não tenho medo nenhum da 

Alemanha, as duas equipas vão res-

peitar-se. Dos dois lados há forças 

poderosas capazes de resolver o 

jogo, mas achar que Portugal é favo-

rito contra a Alemanha a jogar na 

Alemanha, acho que estamos a ultra-

passar os limites. Se os meus jogado-

res caíssem nessa tentação, di cil-

mente empatávamos aqui o jogo, 

quanto mais ganhar, e o nosso objec-

tivo não é empatar, é ganhar.” 

Urgência alemã 
Os resultados da primeira jornada 

do Grupo F fazem com que Portugal 

e Alemanha cheguem a este con-

fronto com diferentes estados de 

espírito. O triunfo por 3-0 em Buda-

peste sobre os húngaros deixou a 

selecção portuguesa bem encami-

nhada para os oitavos-de- nal, 

enquanto a derrota com os france-

ses deixou a selecção orientada por 

Joachim Löw com algum sentido de 

urgência — mais um jogo sem pontos 

e as contas do apuramento no cha-

mado “grupo da morte” cam com-

plicadas ou muito complicadas, 

dependendo do que tiver aconteci-

do no França-Hungria das 14h. 

Löw, que vai saltar do banco da 

“Mannschaft” aconteça o que acon-

Marco Vaza

O treino de adaptação ao 
relvado do Allianz Arena,  
ontem à tarde, em Munique

Portugal 4-3-3

Alemanha  3-4-3

Raphael G.
R. DiasPepe

N. Semedo

Rui Patrício

Neuer

Gnabry

GinterRudiger

Gosens

B. Fernandes
Danilo

Allianz Arena
Munique

Árbitro: Anthony Taylor Inglaterra

17h
TVI

Ronaldo

William

Bernardo S. Diogo Jota

Hummels

Kroos Gundogan Kimmich

Haavertz Muller

tecer no Euro 2020 (será substituído 

pelo ex-Bayern Hansi Flick), sabe o 

que é ganhar a Portugal, com uma 

vitória como adjunto e três como 

treinador principal. Já foi campeão 

do mundo (2014) e também já sofreu 

grandes embaraços (eliminado na 

fase de grupos em 2018 e envergo-

nhado por alguns gestos durante os 

jogos que se tornaram virais), mas 

a derrota com os franceses não o 

desmoralizou para o seu confronto 

seguinte no torneio. Até porque a 

Alemanha não jogo assim tão mal, 

teve mais posse de bola que a Fran-

ça e perdeu pela margem mínima 

com um autogolo. 

“A ambição e a determinação da 

equipa continuam exemplares. É 

por isso que sabemos que podemos 

dar a volta. Se conseguirmos ser 

mais vigorosos no ataque, vamos 

conseguir ganhar a Portugal”, con-

sidera Löw, que terá alguns dilemas 

para resolver frente a Portugal. 

Poderá manter uma defesa a três, 

como tem feito nos últimos jogos, 

ou uma defesa a quatro, como fazia 

antes. E, depois das boas entradas 

de Sané e Werner, irá ele manter a 

Destaque Euro 2020
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O
apelido não é tipicamente 

alemão, Gosens. E percebe-

se porquê: Robin nasceu e 

cresceu em Emmerich am 

Rhein, na Renânia do Nor-

te-Vestfália, a poucos quiló-

metros da fronteira com os Países 

Baixos. Filho de pai holandês e mãe 

alemã, o esquerdino poderia estar 

agora, no Euro 2020, a vestir uma 

camisola cor de laranja, mas o cami-

nho que seguiu foi outro e o primei-

ro seleccionador a agarrá-lo foi Joa-

chim Löw. Hoje, deverá ser mais um 

dos muitos obstáculos de respeito 

no caminho de Portugal. 

Robin Gosens é um cliente recen-

te da selecção da Alemanha. 

Estreou-se pela “Mannschaft” a 3 de 

Setembro do ano passado, num jogo 

da Liga das Nações diante da Espa-

nha, e desde então somou mais sete 

internacionalizações, a última das 

quais frente à França, há dias. É 

uma prova mais do que evidente de 

que a mensagem de texto que rece-

beu há meses, com a assinatura do 

seleccionador, era real, embora não 

tivesse acreditado de imediato. 

“Olá, Robin. Sou o Joachim Löw. 

Consegui o teu número através do 

teu agente. Gostava de falar contigo 

nos próximos dias. Quando será a 

melhor altura?” 

Os momentos que se seguiram, 

descreve o jornal Bild, foram de 

incredulidade, alegria e lágrimas 

repartidas pela família. Ele, que em 

2018, numa entrevista, chegara a 

admitir a possibilidade de represen-

tar os Países Baixos (tem dupla nacio-

nalidade), nem sequer se tinha aper-

cebido de que já tinha sido observa-

dor pelo técnico alemão durante a 

sua fase ascendente na Atalanta. E 

que só a pandemia de covid-19, que 

varreu o planeta, impediu que tives-

se sido convocado mais cedo. 

Mas o que tem Robin Gosens de 

especial? E por que razão encaixa 

tão bem na Alemanha actual? Löw 

MATTHIAS HANGST/REUTERS

Gosens cou em choque, resistiu 

inicialmente à ideia, mas acabou por 

se deixar convencer depois de uma 

manobra de charme do presidente 

da Atalanta, que o convidou para 

passar um m-de-semana na cidade. 

De repente, e mesmo sem ter con-

seguido impor-se na Bundesliga, 

via-se na iminência de chegar a uma 

das principais Ligas do mundo. 

Aos 22 anos, o jovem futebolista 

que em criança sonhara ser agente 

da polícia preparava-se para um 

novo capítulo. E se tinha as armas 

adequadas para travar este novo 

combate, também o devia a Peter 

Bosz, técnico da equipa principal do 

Vitesse (mais tarde orientaria o 

Ajax, o Borussia Dortmund e o 

Bayer Leverkusen) que o foi buscar 

aos sub-19 para um estágio em Abu 

Dhabi. Mais do que isso, iniciou a 

conversão de Robin Gosens de um 

médio num lateral de mão-cheia.  

Com os recursos necessários para 

triunfar nos relvados, faltavam-lhe 

apenas ferramentas culturais. O 

idioma começou por ser um proble-

ma em Itália, a forma de estar mais 

descontraída também lhe provocou 

estranheza, nos primeiros tempos. 

Mas o cenário foi mudando, à medi-

da que a sua a rmação futebolística 

se tornava mais evidente. E quando 

soube do interesse do Schalke 04, 

no Verão de 2019 — uma even-

tual mudança que chegou 

a admitir que faria sen-

tido —, acabou por 

valorizar o que já tinha 

alcançado em Bérgamo e 

o reconhecimento que vinha 

com uma proposta de melho-

ria de contrato. 

A nal de contas, a Atalanta 

tinha acreditado nele quan-

do não passava de uma pro-

messa e o seu valor de mer-

cado era uma verdadeira 

pechincha — a transferên-

cia para Itália terá cado 

fechada por cerca de um 

milhão de euros.

Nuno Sousa

Selecção da Alemanha

Robin Gosens, o esquerdino versátil 
que nunca jogou na Bundesliga

PATROCÍNIO

já  sublinhou a versatilidade e a 

determinação do lateral, mas esse é 

um retrato curto. Em bom rigor, tem  

características que se adaptam 

como uma luva ao sistema e ao 

modelo de jogo do actual seleccio-

nador. No 3x4x3 mais correntemen-

te utilizado pela Alemanha, Gosens 

é um ala esquerdo com capacidade 

para fazer todo o corredor, uma 

intensidade fora do comum, uma 

apetência notável para decidir no 

último terço e um sentido posicional 

apurado. 

Não menos relevante é o facto de 

apresentar já sólidas rotinas neste 

sistema, fruto do 3x4x1x2 que Gian 

Piero Gasperini preconiza na Atalan-

ta. Os números são esclarecedores 

acerca da sua propensão ofensiva: 

só nesta temporada, em 30 jogos na 

Série A, marcou 11 golos e fez seis 

assistências. Se juntarmos a este 

pecúlio competências no jogo aéreo 

e a facilidade com que desempenha 

também funções no corredor cen-

tral, como médio mais defensivo, 

percebemos que é um jogador com 

valências invulgares. 

A mudança para Itália aconteceu 

em 2017, de uma forma mais brusca 

do que esperaria. Mandatado para 

sondar o interesse da Atalanta, o 

agente de Gosens deslocou-se a Bér-

gamo numa altura em que o 

lateral estava em estágio 

para um jogo no Hera-

cles Almelo, o ter-

ceiro clube 

holandês que 

representou 

(antes jogara 

no Vitesse e no 

Dordrecht). Quando o 

empresário lhe ligou a dar 

conta do balanço da via-

gem, o negócio estava feito: 

“Já tratei de tudo, a trans-

ferência vai ser paga. Podes 

mudar-te para a Atalanta.” 

tripla atacante composta por Haa-

vertz, Muller e Gnabry? 

Seja como for, Portugal não é só 

Ronaldo, diz Löw, apesar de o capi-

tão da selecção portuguesa lhe 

merecer um respeito especial. 

“Ronaldo faz mais do que mexer  

nas garrafas de Coca-Cola. Sabe 

marcar golos, ainda é um jogador 

especial”, referiu o técnico alemão. 

“Mas Portugal não é só Ronaldo, 

tem quatro ou cinco jogadores de 

classe mundial. É importante não 

negligenciar nenhum.” 

Grupo F

Jornada 2 
Hungria-França  14h,SPTV 
Portugal-Alemanha 17h, TVI 

 J  V  E  D  M-S  P

Portugal  1  1  0  0  3-0  3 
França  1  1  0  0  1-0  3 
Alemanha 1  0  0  1  0-1  0 
Hungria  1  0  0  1  0-3  0

PUBLICIDADE

soube do int

no Verão

tua

a

t

v

alca

o reco

com um

ria de 

A n

tinha 

do nã

mess

cado

pech

cia p

fech

mil

tura em que o 

em estágio

o Hera-

ter-

e no

Quando o

e ligou a dar

nço da via-

estava feito:

do, a trans-

paga. Podes

a Atalanta.” 

Robin Gosens foi titular 
diante da França



6 • Público • Sábado, 19 de Junho de 2021

David Andrade

Q
uatro dias depois de resistir 

durante 84 minutos ao cam-

peão europeu, hoje, nova-

mente num Puskas Arena 

muito perto da lotação máxi-

ma, a Hungria vai testar a 

paciência do campeão do mundo. 

Muito elogiada no seu país pela for-

ma como dificultou a estreia de Por-

tugal no Euro 2020, a selecção magiar 

deverá repetir a estratégia de conten-

ção e de risco zero na segunda jorna-

da do Grupo F, contra uma França 

moralizada. Após a boa exibição em 

Munique, Didier Deschamps deverá 

quebrar uma regra sua e repetir o 

mesmo “onze”. 

A estreia terminou com um desai-

re por números claros (0-3) frente a 

Portugal, o que colocou um ponto 

final numa sequência de 11 jogos 

sem qualquer derrota, mas a Hun-

gria não vai regressar esta tarde  

ao Puskas Arena com a sua auto-es-

tima muito abalada. Ter resistido 

aos campeões europeus quase até 

ao m no primeiro jogo foi, para os 

húngaros, uma pequena vitória e, 

sem muitas soluções de qualidade 

ao seu dispor, o italiano Marco Ros-

si di cilmente terá preparado um 

“plano B” para tentar surpreender 

os franceses. 

Com um esquema de 3x4x1x2 bem 

trabalhado nos últimos meses, o téc-

nico italiano que comanda a Hungria 

vai apresentar o mesmo plano de 

jogo, podendo fazer uma ou duas 

alterações pontuais — o parisiense 

Loic Négo, jogador formado no Nan-

tes, pode ser uma das novidades no 

meio-campo magiar. 

Com cidadania húngara desde 

2019, Négo disse 

ontem que “jogar 

contra uma equipa 

tão forte como Por-

tugal, com tantos 

jogadores que se 

destacam, foi uma 

excelente forma” 

de os húngaros se 

“desa arem e poderem mostrar que 

não” são “apenas jogadores ditos 

‘pequenos’” e, antevendo o confron-

to contra o país onde nasceu, previu 

que será algo “indescritível”. 

“É excepcional, especialmente 

para minha família e os meus ami-

gos. Estar em campo contra a Fran-

ça será emocionante. Mas, uma vez 

apresentar as suas linhas muito 

recuadas e poucos riscos ofensi-

vos, Deschamps pode quebrar 

uma regra que tem mantido des-

de que é seleccionador gaulês: 

nunca repetiu um “onze” 

entre a primeira e a segunda 

partida de uma fase final. 

Em Munique, contra a 

Alemanha, os campeões do 

mundo apresentaram-se em 

4x3x3, com N’Golo Kanté a 

garantir a segurança defensiva, 

e Rabiot e Pogbá mais avançados 

no triângulo a meio-campo. 

Depois, na frente, o regresso 

de Benzema dá à equi-

pa a presença na 

área que jogadores 

com a qualidade de 

Mbappé e Griezmann pedem. 

Ontem, já em Budapeste, 

Deschamps reconheceu alguns pro-

blemas nas laterais da defesa — “Lucas 

Hernandez teve um pequeno proble-

ma antes do primeiro jogo”; Benja-

min Pavard sofreu um choque, mas 

sem consequências” —, mas garantiu 

que não está preocupado com “a dis-

ponibilidade desses dois jogadores”: 

“Temos a possibilidade de nos classi-

carmos nesta segunda partida. Este 

é o primeiro objectivo. Não me pre-

parei para este jogo com o terceiro 

[contra Portugal] em mente.”

Jorge Miguel Matias

F
alta fúria à fúria espanhola. 

Ou, em liguagem futebolística, 

falta golo à selecção do país 

vizinho. Após um empate a 

zero contra a Suécia no seu 

jogo inaugural neste Euro 

2020, as críticas começaram a surgir. 

Na expectativa de aproveitar um pos-

sível nervosismo espanhol estará a 

Polónia treinada por Paulo Sousa, que 

desiludiu frente à Eslováquia e que 

hoje defronta a “roja”. 

A jogar em casa — Sevilha foi o pal-

co da partida frente aos nórdicos — a 

Espanha dominou por completo o 

seu adversário. A equipa de Luis Enri-

que xou mesmo um novo recorde 

em Europeus, ao ter efectuado 917 

passes, mas mostrou-se incapaz de 

marcar um golo que fosse, apesar dos 

85% de posse de bola que registou. 

Indiferente às críticas, Luis Enrique 

garantiu que não mudará nada na 

forma de jogar da selecção espanho-

la, e assegurou que, frente à Polónia, 

a Espanha jogará da mesma forma. 

“Tentamos jogar da mesma maneira 

todos os jogos” , disse o técnico na 

véspera da partida. A única coisa que 

ele vai pedir aos 

seus jogadores é 

para serem mais 

objectivos nas pro-

ximidades da bali-

za adversária. 

O  av a n ç a d o  

Alvaro Morata tem 

sido o principal 

alvo das críticas por causa das oca-

siões de golo desperdiçadas na par-

tida contra a Suécia. Mas Luis Enri-

que, ontem, não deixou dúvidas: 

“Morata será titular. Continuo a 

dizer o mesmo. Amanhã saímos 

com Morata e mais dez.” E um des-

ses dez deverá ser Busquets, já com-

pletamente recuperado da covid-19 

que o afastou dos trabalhos da selec-

ção no arranque deste Europeu. 

Na Polónia, se há jogador que ali-

menta esperanças aos adeptos é, pre-

cisamente, o avançado Robert Lewan-

dowski, que já leva 118 internaciona-

lizações e, acima de tudo, 66 golos, o 

que o torna o maior goleador da his-

tória com a camisola polaca. 

Já Paulo Sousa ainda tenta ganhar 

o seu espaço como seleccionador 

polaco, embora os resultados não 

estejam a ajudar. Em seis jogos regis-

tou apenas uma vitória, três empa-

tes e duas derrotas. “Nos momentos 

mais difíceis acontecem as transfor-

mações mais importantes. Temos 

que ultrapassar os nossos limites e 

ter convicção”, disse ontem na ante-

visão da partida.Alvaro Morata 

Em caso de triunfo, a França apura-se para os “oitavos”

Depois do campeão europeu,  
a Hungria testa o campeão do mundo

Polónia, de Paulo Sousa, com teste de fogo

Espanha quer continuar a ter bola, mas também golo  

20h00 SPTV1

Espanha

Polónia

Breves do Euro 2020

Eriksen teve alta e já 
visitou os colegas

O
 internacional 
dinamarquês Christian 
Eriksen, que caiu 
inanimado no relvado 

durante a partida 
Dinamarca-Finlândia do Euro 
2020 de futebol, recebeu 
ontem alta, após lhe ter sido 
implantado um desfibrilhador 
cardíaco, informou a 
Federação Dinamarquesa 
(DBU). De acordo com a conta 
oficial da DBU no Twitter, a 
operação foi “bem-sucedida” e 
o jogador do Inter de Milão 
visitou os seus companheiros 
na concentração da selecção 
dinamarquesa, em Helsingør, 
antes de regressar a casa, 
onde vai ficar em repouso. 
“Obrigado por tantas 
saudações. A operação correu 
bem e sinto-me bem, tendo 
em conta as circunstâncias. Foi 
bom ver os rapazes depois do 
grande jogo da noite passada. 
Vou puxar por eles no jogo 
contra a Rússia”, disse.

Wembley pode vir  
a ter mais público

A
 UEFA está “entusiasmada” 
com a possibilidade de 
aumentar em pelo menos 
50% o público nos jogos 

da fase a eliminar do Euro 2020 
no Estádio de Wembley, em 
Londres. O organismo que 
regula o futebol europeu está 
“em conversações com as 
autoridades locais, de modo a 
permitir que os adeptos das 
equipas participantes 
assistam” aos encontros a 
eliminar no Euro 2020. O 
Estádio do Wembley recebe 
três jogos da fase de grupos, 
dois dos oitavos-de-final, as 
duas meias-finais e a final da 
prova, com a autorização até 
22.500 espectadores na  
fase inicial, que poderá 
aumentar para metade da  
sua capacidade, na ordem  
dos 45.000 adeptos. O estádio 
tem uma lotação de cerca e  
90.000 lugares.

14h00 SPTV1

Hungria

França

Destaque Euro 2020

De novo com um estádio 
cheio em Budapeste, a 
selecção magiar não deve 
alterar a estratégia usada 
contra Portugal

que soar o apito, tudo é esque-

cido e colocado de lado.” 
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sido difícil. Se Fernando 
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N
ão tenho estado muito 

atento e por isso não sei se 

têm falado de ti, mas sinto 

a tua falta neste Europeu. 

Bem, este vazio até não 

vem de agora, mas o 

Fernando Santos não me tem 

ajudado... Não sabes, mas passei a 

ser teu amigo desde aquele dia. A 

admiração que eu e os meus 

amigos temos por ti é tão séria que 

às vezes vens à baila quando nos 

juntamos para umas belas 

jantaradas acompanhadas de 

jogos da selecção. Dois deles 

adoptaram agora um gatito e 

tiveram a grande ideia de lhe dar o 

teu nome — e não é que o bichano 

já mostra um bom jogo de pés? 

Já o disse meio a sério, meio a 

brincar que devias ser sempre 

chamado à selecção (acredita que 

na maior parte das vezes era isso 

que queria). Deste-nos tanto, que 

acho sempre pouco o que temos 

para te dar. Não sei se andamos 

esquecidos do que zeste, e o que 

tu zeste por nós foi 

extraordinário. 

O Fernando Santos lá terá as 

suas razões para te deixar de fora, 

mas a Federação já devia ter 

pensado numa solução. Se o 

Eusébio foi um enorme 

embaixador do futebol português, 

sempre ao lado da selecção (assisti 

a coisas incríveis ao lado do 

“Pantera Negra”), acho que devias 

estar lá sempre para dares uma 

força extra a esta e às próximas 

gerações de jogadores. Um 

exemplo daquilo que somos 

capazes (e que hoje podíamos dar 

a provar aos alemães…). Devias ter 

esse lugar reservado. Para mim, 

ganhaste esse direito. 

Ainda hoje me lembro de tudo. 

Estava como o tal grupo de 

amigos a ver o jogo numa enorme 

ansiedade, que aumentou 

quando o Payet arrumou com 

maldade o Cristiano Ronaldo. 

Quando entraste aos 79 minutos, 

descon ei da escolha do 

seleccionador. Achei que  

estava louco, desculpa. Mas 

depois veio o minuto 109 e tu 

pegaste na bola, enfrentaste a 

arrogância dos franceses e foi 

uma explosão na sala. A emoção 

foi tanta, que uma das minhas 

lhas teve de ser levada para fora 

de casa porque não conseguia 

respirar. Obrigado, Éder.

Devias  
estar lá

José J. Mateus

Crónica Nuno Sousa

A
experiência em torneios de 

exigência máxima, como é 

o caso de um Campeonato 

da Europa, é muitas vezes 

determinante para ajudar 

a gerir a pressão e a enca-

rar os melhores dos melhores no 

relvado. Nesse capítulo (como nou-

tros, de resto), Portugal está bem 

servido e os números estão aí para o 

con rmar: no ranking dos jogadores 

do Euro 2020 com mais internacio-

nalizações, dois dos três lugares no 

pódio têm assinatura portuguesa. 

O levantamento feito pela UEFA 

coloca Cristiano Ronaldo no topo da 

hierarquia, com 176 jogos ao serviço 

da selecção. O avançado da Juventus, 

que nesta competição já bateu dois 

recordes (o de número de golos e o 

de presenças em fases nais de Euro-

peus), lidera com uma margem de 

grande conforto sobre o segundo 

mais internacional, o croata Luka 

Modric (139). Com menos sete parti-

das disputadas quem completa o 

pódio é João Moutinho, que veste a 

camisola nacional desde 2005. Aci-

ma da barreira dos 100 jogos, aos 38 

anos, surge ainda o central Pepe 

(116), em 11.º lugar. 

Com três representantes nesta lis-

ta, Portugal só é superado pela Bélgi-

ca, que tem cinco. À cabeça, na quin-

ta posição (128 jogos), surge Jan Ver-

tonghen, central do Ben ca que 

continua a ser uma referência na 

defesa a três idealizada por Roberto 

Martínez. De seguida, outro jogador 

com passagem pelo Estádio da Luz e 

hoje médio do Borussia Dortmund, 

Axel Witsel, que contabiliza rigorosa-

mente as mesmas 110 internacionali-

zações do companheiro de selecção 

Toby Alderweireld (Tottenham). 

Todos eles marcaram presença no 

jogo da 2.ª jornada da fase de grupos, 

diante da Dinamarca, tenho assim 

actualizado o currículo. E isto aplica-

se ainda a Eden Hazard (108), do Real 

Madrid, e ao mais recente cliente do 

grupo dos “centenários”, Dries Mer-

tens: o avançado do Nápoles chegou 

nesta competição aos três dígitos 

com a camisola da Bélgica, que veste 

desde 2011.  

Numa fase que tem sido de reno-

vação para muitas das equipas par-

Jogadores com mais de cem internacionalizações

Portugal ocupa dois lugares no pódio do Europeu

ticipantes neste Campeonato da 

Europa, a selecção de Itália apresen-

ta (ao contrário do que aconteceu 

noutras fases nais) apenas dois 

jogadores acima da fasquia dos cem 

encontros. Trata-se da dupla de cen-

trais da Juventus, composta por Gior-

gio Chiellini (109) e Leonardo Bonuc-

ci (104), que tem sido aposta no 

“onze” inicial de Roberto Mancini.    

No que diz respeito a posições, 

destaque para a presença de somen-

te dois guarda-redes neste lote: o 

titular da selecção francesa, Hugo 

Loris, capitão desde 2012 e detentor 

de 126 internacionalizações, e o dono 

absoluto da baliza da Alemanha, 

Manuel Neuer, que cumprirá esta 

tarde, diante de Portugal, o 102.º 

jogo pela “Mannschaft”.

PUBLICIDADE
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Empate deixa ingleses em 
posição privilegiada para 
reclamarem liderança do 
grupo. Escoceses ficam 
obrigados a bater a Croácia

F
icou em branco o esperado 

braço-de-ferro entre os vizi-

nhos e rivais do Reino Unido, 

marcado pela impetuosidade 

escocesa e pelo inesperado 

conformismo inglês, capaz de 

dominar as emoções e conter o san-

gue quente para impor um pragma-

tismo que deixa a selecção dos “três 

leões” com um pé nos “oitavos” e a 

Escócia no o da navalha. 

Preparada para o choque no 

regresso a Wembley — embora tenha 

durante largos períodos debitado 

um futebol estruturado, com boa 

circulação de bola, ataque organiza-

do e o primeiro lance de perigo —, a 

Escócia não esperou pelo convite 

dos rivais para assumir a iniciativa e 

obrigar a Inglaterra a rever o rascu-

Crónica de jogo

Augusto Bernardino

Inglaterra  0 
 
 
 

Escócia  0 

Estádio de Wembley, em Londres 
Espectadores 20.306  
 
Inglaterra Pickford, Reece James, 
John Stones, Tyrone Mings, Luke 
Shaw, Declan Rice, Kalvin Phillips,  
Phil Foden (Jack Grealish, 63’),  
Mason Mount, Raheem Sterling,  
Harry Kane (Marcus Rashford, 74’).  
Treinador  Gareth Southgate 
 
Escócia David Marshall, Scott 
McTominay, Grant Hanley, Kieran 
Tierney, Stephen O’Donnell a87’, John 
McGinn a16’, Billy Gilmour (Stuart 
Armstrong, 76’), Callum McGregor, 
Andrew Robertson, Lyndon Dykes, 
Che Adams (Kevin Nisbet, 86’). 
Treinador Steve Clarke 
 
Árbitro Mateu Lahoz (Espanha)  
VAR Alejandro Hernández (Espanha) 

John Stones 
Protagonizou o primeiro 
grande momento com um 
cabeceamento ao poste da 
baliza da Escócia, para 
além de ter comandado 
uma defesa com duas 
alterações nas laterais. 
 
Pickford 
Não dispôs de muitas 
oportunidades para brilhar, 
mas, quando foi chamado a 
intervir, salvou a Inglaterra 
de um golo certo, fazendo 
toda a diferença na baliza. 
 
Robertson 
Não teve a influência de 
Che Adams ou Dykes, ou 
até a insistência de Tierney, 
mas assinou o grande 
momento do ataque 
escocês, levando Pickford a 
justificar a escolha de 
Southgate. 
 
Ataques 
O nulo traduz bem a 
desinspiração dos ataques, 
especialmente de homens 
como Harry Kane e Raheem 
Sterling, que estiveram 
distantes do golo que este 
jogo exigia. 

Positivo/Negativo

nho para este duelo. 

Gareth Southgate trocou os late-

rais relativamente ao jogo com a 

Croácia, iniciando o encontro com 

Reece James e Luke Shaw, numa 

perspectiva de projectar a equipa e 

explorar a profundidade, dando 

maior largura perante um adversário 

forte no corredor central. Mas a 

estratégia não deu os frutos espera-

dos. A Escócia, derrotada no primei-

ro jogo pela República Checa, não 

tinha tempo a perder e encheu-se de 

brio, num jogo de coragem, duro, 

nitidamente a demarcar território. 

Com mais tempo para agir, a Ingla-

terra observou os movimentos da 

“presa” e, depois de uma fase em 

que imperou a audácia dos vizinhos 

do Norte, explorou uma falha indivi-

dual de marcação para abanar a bali-

za de David Marshall, num cabecea-

mento de John Stones, na sequência 

de um canto.  

Che Adams e Kieran Tierney sur-

giam na carreira de tiro, vestindo um 

espartilho aos ingleses, o que alimen-

tava o orgulho escocês, beliscado 

por Pickford quando travou um 

remate de golo iminente de Stephen 

O’Donnell, o mais perigoso da Escó-

cia em toda a primeira parte. Harry 

Ingleses perto do apuramento

Braço-de-ferro entre Inglaterra e Escócia 
acaba em branco

Grupo D

Jornada 2 
Croácia-Rep. Checa 1-1 
Inglaterra-Escócia  0-0 

 J  V  E  D  M-S  P

Rep. Checa 2 1 1 0 3-1 4 
Inglaterra 2 1 1 0 1-0 4 
Croácia 2 0 1 1 1-2 1 
Escócia 2 0 1 1 0-2 1

Kane, Phil Foden, Mason Mount e 

Raheem Sterling eram uma sombra 

do que normalmente oferecem ao 

jogo, apesar do inconformismo de 

Mount, o mais rematador, e das ten-

tativas de Kane e Foden evitarem ser 

apanhados em posição irregular. O 

goleador do Tottenham ainda esteve 

perto de brilhar, num mergulho de 

peixe que saiu ao lado do alvo, e o 

encontro ia para intervalo sem alte-

ração do resultado. 

Nas cabinas, Southgate terá aler-

tado para a necessidade de uma 

entrada mais assertiva e contunden-

te, o que os jogadores ingleses inter-

pretaram na perfeição, assumindo o 

controlo numa vaga de ataques e 

situações de grande perigo na área 

escocesa. A pressão exercida as xia-

FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA

va a equipa de Steve Clarke, que pas-

sava a adoptar uma estratégia de 

transições, su ciente para lembrar 

aos ingleses que a paciência pode ser 

uma virtude. Assim, à passagem da 

primeira hora de jogo, Dykes armou 

um remate que parecia destinado a 

sacudir as redes de Pickford, valendo 

a intervenção de Reece James, a lim-

par o lance praticamente em cima da 

linha de golo. 

Atento, Southgate preparou a pri-

meira substituição, chamando Jack 

Grealish, para introduzir uma nota 

de imprevisibilidade no jogo, que a 

Inglaterra precisava de vencer para 

garantir, sem concessões, a entrada 

nos oitavos-de- nal do Euro 2020 e 

assegurar, desde logo, o primeiro 

lugar do Grupo D, face ao empate 

entre croatas e checos.  

O seleccionador, que esteve na 

vitória de Inglaterra (com golos de 

Alan Shearer e Paul Gascoigne) fren-

te à Escócia, no Euro 1996, em Wem-

bley, surpreenderia com a segunda 

troca, prescindindo da referência de 

ataque e da experiência de Harry 

Kane, para lançar a irreverência de 

Rashford... Mas o avançado do Man-

chester United acabou por não ter 

espaço para evitar o nulo nal.

Destaque Euro 2020

FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA
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David Andrade

A
 exibição voltou a não con-

vencer e reforçou a má 

fase que a Croácia atraves-

sa, mas, mesmo assim, 

uma vitória da selecção 

comandada por Zlatko 

Dalic na próxima terça-feira, em 

Glasgow, frente à Escócia, deverá 

garantir aos croatas o apuramento 

para os oitavos-de- nal do Euro 

2020. Ontem, no Hampden Park, o 

terceiro golo na competição de 

Patrik Schick colocou a República 

Checa a vencer, mas um bom lance 

individual de Ivan Perisic, dois 

minutos após o intervalo, xou o 

resultado nal num empate a um 

golo, desfecho que acabou por agra-

dar às duas selecções. 

Após ter sido a selecção que mais 

di culdades colocou a Portugal no 

seu trajecto até à nal do Euro 2016 

e de ter chegado à nal do Mundial 

2018, em que foi derrotada pela 

França, a Croácia entrou numa fase 

descendente que parece ainda não 

ter terminado. Com apenas quatro 

vitórias (contra Suíça, Suécia, Chipre 

e Malta) nos últimos 13 jogos que rea-

lizou antes do início do Euro 2020, a 

Croácia tinha mostrado pouco na 

estreia contra a Inglaterra, mas, após 

a derrota em Wembley por 1-0, 

Zlatko Dalic prometeu mudanças.  

No entanto, do meio-campo para 

a frente, a única novidade do lado 

dos croatas foi a entrada para o 

“onze” de Brekalo — substituiu o 

médio do Inter Brozovic —, e a titula-

ridade do extremo do Wolfsburgo 

não teve qualquer impacto positivo 

no rendimento da equipa.  

Grupo D

Empate diplomático entre Croácia e República Checa

Schick na área com o cotovelo. Após 

analisar as imagens, o árbitro espa-

nhol Carlos del Cerro Grande assinou 

grande penalidade e o próprio Schick 

aproveitou para se tornar o primeiro 

jogador a marcar três golos no Euro 

2020.  

Com a equipa em sub-rendimento, 

Dalic substituiu ao intervalo os 

desinspirados Rebic e Brekalo, colo-

cando nos seus lugares Ivanusec e 

Petkovic. A mudança pareceu resul-

tar e, ainda antes de se cumprir o 

segundo minuto da segunda parte, 

Perisic fez tudo sozinho e marcou o 

primeiro golo croata no Euro 2020.  

A partir daí, a qualidade da parti-

da, que já não era brilhante, caiu 

ainda mais. Com os checos satisfeitos 

com o empate e os croatas sem arte 

e con ança para aumentarem o 

ritmo e colocarem problemas ao 

rival, o jogo arrastou-se até nal, sem 

lances de perigo para qualquer dos 

guarda-redes.  

Com a igualdade, a República 

Checa passa a somar quatro pontos 

e apenas uma hecatombe impedirá 

que os checos marquem presença 

nos oitavos-de- nal. Para a Croácia, 

só resta uma solução: se na próxima 

terça-feira não derrotarem, em Glas-

gow, a Escócia, Modric, Perisic, 

Kovacic e companhia estão fora da 

competição. 

U
m golo de penálti numa par-

tida que esteve longe de 

encantar deixou a Suécia 

muito perto dos oitavos-de- 

- nal do Euro 2020. Depois 

do empate a zero com a pode-

rosa Espanha a abrir o Grupo E, os 

nórdicos bateram a Eslováquia, por 

1-0, bastando-lhes agora conquistar 

um ponto frente à Polónia na última 

ronda para selar o apuramento sem 

olhar para os restantes adversários. 

Já a Eslováquia, que entrou na com-

petição como a equipa teoricamente 

mais acessível deste agrupamento, 

surpreendeu ao bater os polacos na 

primeira jornada (2-1) e manteve-se 

na luta pela continuidade em prova, 

apesar do desaire. 

As duas selecções aguardam ago-

ra o desfecho da segunda jornada 

entre a Espanha e a Polónia, hoje 

(20h, SPTV1), para a narem a con-

tabilidade. 

Depois de uma primeira parte enfa-

donha e constrangedora em termos 

atacantes, com um único remate (da 

Suécia) enquadrado com a baliza, a 

segunda parte trouxe alguma emoção 

ao encontro disputado em São Peters-

burgo, na Rússia. Pressionados a 

ganhar, já que o resultado com os 

espanhóis foi excelente, mas valeu 

apenas um ponto, os escandinavos 

aproximaram-se da baliza adversária 

e arriscaram mais. 

O primeiro lance de grande peri-

go do encontro surgiu apenas ao 

minuto 59, quando um bom cabe-

ceamento de Augustinsson possibi-

litou uma enorme defesa ao guarda-

-redes eslovaco Dubravka. Estava 

Jovem Alexander Isak brilhou

Suécia bate Eslováquia e está muito perto dos “oitavos”

ticularmente elogiado pelo técnico. 

“É muito bom vê-lo em campo, é um 

grande talento e um jovem jogador 

que ainda tem muito espaço para 

melhorar.” 

Com o triunfo, os suecos coloca-

ram-se numa situação privilegiada no 

Grupo E, pois poderão nem precisar 

de pontuar na última ronda para 

seguir em frente no Euro (quanto 

mais não seja como um dos melhores 

terceiros classi cados), dependendo 

do resultado do encontro entre espa-

nhóis e eslovacos. 

Menos desafogado está agora o seu 

adversário de hoje, que não escondeu 

a frustração pela derrota, apesar de 

reconhecer qualidades aos nórdicos. 

“Temos de estar cientes de quem 

defrontámos. Eles estão no 18.º 

lugar do ranking da FIFA e isso signi-

ca uma certa consistência no seu 

desempenho”, lembrou o seleccio-

nador Marek Tarkovic, admitindo 

que a Suécia acabou por conseguir 

neutralizar o estilo de jogo da sua 

equipa. Paulo Curado

Grupo E
Jornada 2 
Suécia-Eslováquia  1-0 
Espanha-Polónia  20h, SPTV1 

 J  V  E  D  M-S  P

Suécia  2  1  1  0  1-0  4 
Eslováquia  2  1  0  1  2-2  3 
Espanha  1  0  1  0  0-0  1 
Polónia  1  0  0  1  1-2  0

dado o primeiro sinal da vontade 

sueca em arrecadar os três pontos. 

Pouco depois, entrou em acção o 

criativo Alexander Isak, que seria 

determinante para o resultado nal. 

Após duas ameaças aos 62’ e 71’, o 

atacante, de 21 anos, que alinha nos 

espanhóis da Real Sociedad, acabou 

por ser derrubado na área por 

Dubravka, aos 75’. 

Na grande penalidade que se 

seguiu, Emil Forsberg não deu hipó-

teses de defesa, estabelecendo o 

resultado nal. 

“É bom ter quatro pontos em dois 

jogos”, salientou o seleccionador 

Janne Andersson, que destacou, 

acima de tudo, a consistência defen-

siva da Suécia. 

“Fizemos sete jogos este ano e 

sofremos apenas um golo”, referiu, 

ao mesmo tempo que procurou 

moralizar os homens da frente para 

o embate com a Polónia: “O nosso 

ataque merecia mais hoje, por vezes 

foi fantástico”. 

E entre os avançados, Isak foi par-

A Rep. Checa podia garantir os “oitavos” mas foi travada pela Croácia

PAUL ELLIS/EPA

Em Glasgow, croatas e 
checos ficaram-se por uma 
igualdade a um golo e 
mantêm intactas as 
hipóteses de apuramento

Suécia  1 
Forsberg 75’ (g.p.) 
 
 
 

Eslováquia  0 

Jogo em São Petersburgo,  
na Rússia. 
 
Suécia Olsen, Augustinsson 
(Bengtsson, 88’), Danielson, Lindelof, 
Lustig; Forsberg (Krafth, 90’+3’),  
Ekdal (Svensson, 88’), Olsson a23’ 
(Claesson, 64’), Larsson; Isak,  
Berg (Quaison, 64’). 
 Treinador Jan Andersson. 
 
Eslováquia Dubravka a76’;  
Hubocan (Hancko, 85’), Skriniar,  
Satka, Pekarik (Haraslín, 64’); 
Hrosovsky (Duris, 84’), Kucka; Mak 
(Weiss, 77’ a87’), Hamsik (Bénes, 77’), 
Koscelnik; Duda a80’.  
Treinador Stefan Tarkovic. 
 
Árbitro Daniel Siebert (Alemanha)  
VAR Marco Fritz (Alemanha) 

Croácia  1 
Perisic 47’ 
 
 
 

Rep. Checa        1 
Patrik Schick 37’ (g.p.) 

Hampden Park, em Glasgow 
Espectadores 5807 
 
Croácia Livakovic, Vrsaljko, Dejan 
Lovren a35’, Vida, Gvardiol, Brekalo 
(Ivanusec, 46’), Kovacic (Brozovic, 87’), 
Luka Modric, Ivan Perisic, Kramaric 
(Vlasic, 62’), Ante Rebic (Petkovic, 46’).  
Treinador Zlatko Dalic 
 
Rep. Checa Vaclik, Coufal, Celustka, 
Kalas, Boril a82’, Holes (Kral, 63’), 
Soucek, Jankto (Sevcik, 75’), Darida 
(Barák, 87’), Masopust a50’ (Hlozek, 
63’a90’), Schick (Krmencik, 75’).  
Treinador Jaroslav Silhavy 
 
Árbitro Del Cerro Grande (Espanha)  
VAR Juan Martínez (Espanha) 

Frente a uma República Checa 

moralizada pelo triunfo no mesmo 

estádio contra a Escócia, por 2-0, e 

que entrou em campo sabendo que 

um empate era meio bilhete para os 

“oitavos”, os croatas iniciaram a par-

tida com passividade a mais e, pouco 

depois da meia hora, Lovren atingiu 
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Se bem me lembro 

Tenho seguido com alguma 

curiosidade a polémica entre João 

Miguel Tavares e Pacheco Pereira a 

propósito da intervenção de Nuno 

Palma na convenção do MEL. Se 

bem compreendi, o problema foi 

Palma ter a rmado que o Estado 

Novo combateu o analfabetismo 

lusitano com maior sucesso que a 

1.ª República e que convergiu com 

a Europa em PIB per capita de 

forma mais e caz que em grande 

parte do regime democrático. Estas 

a rmações serão sustentadas por 

números e percentagens. Eu vivi a 

“Primavera marcelista”, bem como 

os últimos anos do inverno que a 

precedeu. E tenho algumas 

memórias: da ausência de 

saneamento básico, dos putos que 

bebiam bagaço para aquecer e 

depois não conseguiam aprender 

grande coisa na escola, de uma 

sardinha ser refeição para três, do 

machismo alcoólico, das estradas 

miseráveis, das povoações de 

aspecto lúgubre habitadas por 

mulheres vestidas de negro que 

tinham os lhos na guerra. 

portugueses em como há corrupção 

no Governo. Em política, o que 

parece é. A imprensa tem referido, 

com assustadora assiduidade, que, 

ao nível autárquico, o PSD e o PS são 

os campeões. O frouxo líder da 

oposição grita que o PS é imobilista 

na reforma da Justiça. O que é que o 

PSD fez, neste sentido, enquanto 

governou entre 2011 e 2015? 

Poucochinho mais que nada. 

Sendo gente destes partidos que 

têm sido, recorrentemente, alvo da 

Justiça, qual o interesse em legislar 

de forma exemplar contra estes 

corruptos que nos roubam o pão? 

Iriam pôr em causa as suas 

clientelas políticas? O Parlamento é 

uma central de negócios, não se 

sabendo se alguns deputados estão 

lá a defender quem os elegeu ou 

quem os remunera principesca- 

mente no sector privado... Vêm aí 

toneladas de dinheiro e os 

portugueses estão, justamente, 

apreensivos com o seu destino. O 

PS e o PSD não trabalham para que 

Portugal seja considerado menos 

corrupto porque não querem. 

Ponto nal. 

Vítor C. Santos, S. J.  das Lampas

Lembro-me de um país pobre, 

habitado por gente 

maioritariamente miserável que, 

mal pôde, emigrou em massa para 

as “Franças” em condições ditadas 

pelo mais profundo desespero. 

Todas estas recordações me fazem 

pensar que das duas, uma: ou a 

Europa com a qual convergimos 

nesses tempos era igualmente 

miserável ou então o PIB teria, em 

certos e determinados países, 

destinos diferentes daqueles que o 

Estado Novo lhes dava. Quanto à 

questão da alfabetização, não me 

custa nada admitir que o Estado 

Novo tenha feito muito melhor 

trabalho que a 1.ª República, mas 

não tenho memórias que me 

ajudem a pensar no assunto. Ainda 

assim, penso poder a rmar que, 

nesse aspecto particular, o regime 

democrático tem sido muitíssimo 

mais e caz do que foi o 

salazarismo.  

Rui Silvares, Cova da Piedade 

 
Uma Europa 
a adormecer 

Donald Trump foi um incitador 

nato de tensões entre a Europa 

(mais concretamente, a União 

Europeia) e os Estados Unidos. Um 

dos exemplos mais proeminentes 

quando se pensa nas relações destas 

duas potências é a quase 

estagnação, senão deterioração, do 

funcionamento dos acordos 

comerciais à luz do Acordo de 

Parceria Transatlântica de 

Comércio e Investimento.  

No entanto, foi com Trump que a 

Europa se autonomizou. Por força 

da conjuntura, a União Europeia foi 

obrigada a ser muito mais 

independente, sobretudo 

internacionalmente, o que acarreta 

custos, mas também, e sobretudo, 

vantagens. Esperemos que o 

desfecho do encontro entre Biden e 

Putin não seja um retorno da 

dependência crónica que os 

europeus têm para com os EUA 

desde o nal da 2.ª Guerra Mundial. 

A Europa dos valores tem de se 

assumir como um projecto livre, 

não subordinado às vontades dos 

demais e capaz de ser a alternativa 

democrática real dentro da ordem 

internacional. 

André Oliveira, Guimarães 

O caso da comunicação 
dos nomes à Embaixada 
da Rússia  
Fernando Medina, presidente da 

Câmara de Lisboa, veio pedir 

desculpa aos três organizadores da 

manifestação anti-Putin pelo erro 

do envio dos seus dados pessoais 

aos serviços da Embaixada da 

Rússia em Portugal. E fez bem! Mas 

deveria também ter pedido descul- 

pa a todos os portugueses e em 

especial aos lisboetas. A todos os 

portugueses pela imagem 

antidemocrática que passa do país. 

Aos lisboetas, pela multa avultada 

que a câmara poderá ter de pagar 

pela violação da lei da protecção 

dos dados, que será suportada 

pelas taxas e impostos de todos os 

lisboetas. Ou alguém acredita que a 

multa será paga do seu próprio 

bolso? 

José Pinto, Lisboa 

 

Na política,  
o que parece é 

Portugal, por um lugar, quase se 

situava no pódio da percepção dos 

A autoridade moral das proibições

D
epois de anunciar a 

proibição de entrada e saída 

de cidadãos da Área 

Metropolitana de Lisboa 

(AML) durante o 

m-de-semana, a ministra de Estado e 

da Presidência, Mariana Vieira da Silva, 

apelou a que não se procurem 

excepções, mas sim o “cumprimento de 

regras”. Depois, o primeiro-ministro foi 

ao seu encontro dizendo, a propósito da 

scalização das medidas, que “a polícia 

tem uma missão e cada um de nós, 

outra”, concluindo que “temos de ter o 

comportamento adequado.” 

Compreende-se e aceita-se o conceito do 

isolamento relativo da região do país 

que regista um crescimento 

preocupante de novos casos de infecção. 

Mas, se alguma coisa tinha que ser feita, 

vale a pena perceber com que 

autoridade moral e em que contexto se 

aplicam aos cidadãos medidas tão 

gravosas e cerceadoras das liberdades 

individuais. Sendo impossível impor um 

cordão sanitário numa área tão vasta, 

tão povoada e tão central na vida 

quotidiana do país, o sucesso do apelo à 

responsabilidade dos cidadãos está, em 

boa parte, dependente da coerência de 

quem o faz. Pedir responsabilidade 

exige exemplo. Ora, um Governo que 

teve uma acção desorientada e 

titubeante nos festejos do Sporting ou 

que aceitou os desejos da UEFA para 

acolher a nal da Liga dos Campeões no 

Porto nem é exemplo nem tem 

autoridade moral para exigir 

responsabilidade. Depois destes 

episódios, ou do lamentável arraial 

liberal que, sob o pretexto da liberdade 

de manifestação, promoveu uma festa 

popular vedada a todos, é natural que os 

cidadãos se interroguem sobre a 

legitimidade que o Governo tem para 

lhes pedir que não façam o que até agora 

tolerou, para assumirem uma 

atitude que em episódios recentes o 

Governo não assumiu. 

Escrevemos ontem neste espaço que 

“se um anúncio é, por definição, a 

antevisão do que irá acontecer”, não 

acontecendo o que se anuncia estamos 

irremediavelmente perante “uma 

mentira ou um falhanço”. Foi 

exactamente isso que aconteceu em 

Lisboa e no Porto com os eventos do 

futebol e, dada a desmesura da proposta 

de suspender a circulação para dentro 

ou fora da AML, corremos o risco de 

repetir o incumprimento. 

Estando em causa uma medida de 

protecção individual e colectiva, deve-se 

ter em atenção que é imperioso fazer 

tudo o que estiver ao alcance de cada 

um para que as regras sejam cumpridas. 

O desa o do país para o Verão que se 

aproxima não contempla estados de 

alma. Mas é bom ter a noção de que esse 

dever de responsabilidade se cumpre 

apesar do mau exemplo do Governo, 

que, mais de um mês depois dos festejos 

do campeonato, nem sequer se dignou 

publicar o tal inquérito para apurar as 

responsabilidades nessa loucura que, 

por coincidência ou não, marcou o 

início do agravamento da situação em 

Lisboa.

É natural que os 
cidadãos se 
interroguem sobre a 
legitimidade que o 
Governo tem para lhes 
pedir o que até agora 
tolerou ou para fazerem 
o que até agora o 
Governo não fez

Editorial

Manuel Carvalho
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INQUÉRITO ARQUIVO PÚBLICO

O cerco decretado pelo 
Governo resolve o problema 
da pandemia em Lisboa? 

Total de votantes: 733

17%

83%
Não

Sim

19/6/2016 Há cinco anos, Portugal fazia a sua 
caminhada no Europeu de futebol com um 
empate que não deixava antever o que aí vinha

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

S
erá para sempre 

fascinante a relação entre 

a sabedoria e a felicidade. 

Como vivemos pouco 

tempo, tentamos 

simpli cá-la, para ver se 

temos hipótese de compreendê-la. 

Se uma bifana me está a saber 

bem — será coincidência que o 

sabor e o saber tenham tanto gosto 

em confundir-se? —, há sempre 

alguém que me diz: “Se soubesses o 

que estás a comer, já não te sabia 

tão bem...” 

É esse o dilema que tantas vezes 

nos atormenta: é melhor ser feliz e 

ignorante ou sábio, mas triste? 

Valham-nos as poucas, preciosas 

instâncias em que a sabedoria 

corresponde à felicidade. Mas são 

excepções. 

Somos todos turistas nesta vida — 

ou, pelo menos, começamos todos 

assim. Mas temos sempre um 

impulso estraga-prazeres que nos 

leva a querer saber o que está por 

trás das aparências. 

Não é só curiosidade de saber o 

que se passa nos bastidores, na 

cozinha, por trás dos cenários. É 

também uma vontade imensa de se 

ser desiludido. A “verdade”, entre 

aspas por ser tão escorregadia, é um 

consolo. 

É fácil sentirmos que, por muito 

má e desconfortável que seja a 

realidade, sempre é a realidade. E 

que conhecê-la, sem ilusões, 

também é um alívio. 

Com as pessoas, é a mesma coisa. 

Quando começamos a conhecê-las, 

a saber de coisas que fizeram, é raro 

ficarmos positivamente 

surpreendidos. 

Torna-se muito mais difícil gostar 

delas. E quem é que perde com 

isso? Somos nós. A nós, faz-nos bem 

gostar. Faz-nos bem gostar das 

pessoas. Faz-nos bem gostar das 

coisas. Para gostar delas, 

infelizmente, não se pode saber 

muito acerca delas. 

O mal é que somos gulosos e 

queremos o impossível: queremos 

gostar delas e, ao mesmo tempo, 

conhecê-las, para o nosso prazer 

ficar alicerçado no conhecimento, 

para o nosso gostar poder ser 

defendido em tribunal, para ganhar 

razão de ser.
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A semana  
política

Jornalista. Escreve ao sábado

Os cientistas não são bruxos, senhor Presidente

Terá Marcelo Rebelo  
de Sousa adquirido  
um alvará de 
irresponsabilidade?

São José Almeida

A
 picardia entre o Presidente da 

República e o primeiro-ministro, 

que se desenrolou esta semana, 

pode ser vista como uma disputa 

de protagonismo, que não 

prejudica em nada o país. Mas 

não deixa de ser estranho que o assunto seja 

enterrado, sob o argumento presidencial de 

que queria “todos focados” no jogo da selecção 

de futebol contra a Hungria, com que Portugal 

se iniciou no Euro 2020, na terça-feira. 

Ao longo do tempo que dura a pandemia em 

Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e António 

Costa têm tido posições diferentes. Logo em 

Março de 2020, perante um Presidente que 

forçava a adopção do estado de emergência, o 

primeiro-ministro insistia que era melhor uma 

evolução gradual e que a Lei de Bases da 

Protecção Civil e a Lei de Bases da Saúde eram 

suficientes. Uma interpretação jurídica que 

está, aliás, na base da recusa de António Costa 

de que o PS, no Parlamento, avance para 

aprovação de uma lei de emergência sanitária 

desejada por Marcelo Rebelo de Sousa. 

Ainda há poucos meses, o Presidente 

insistia em que o descon namento apenas 

os especialistas. E, assim, tal como, no início 

do ano, Portugal foi dos primeiros países da 

Europa continental a ver crescer a variante 

britânica, agora vê aumentar os casos da 

variante Delta, podendo estar perante uma 

quarta vaga.  

Sobre esta variante, aliás, é bom lembrar o 

que a rmou esta semana a comissária 

europeia para a Saúde: “É uma ameaça que 

estamos a levar a sério: é particularmente 

perigosa para os cidadãos que ainda não 

foram vacinados, mas também para aqueles 

que ainda não estão completamente 

vacinados.” Em suma, ninguém pode garantir 

que não tenha de haver novos con namentos. 

Basta lembrar que até Boris Johnson foi 

obrigado a recuar no descon namento 

programado para 21 de Junho e a adiá-lo para 

19 de Julho. E a vacinação no Reino Unido está 

bem mais avançada do que em Portugal. 

É também evidente que o turismo e o 

cansaço das pessoas podem contribuir para 

o aumento das contaminações. Isto para já 

não falar da irresponsabilidade social da 

festa do Sporting, em Lisboa, e do jogo de 

futebol entre equipas inglesas no Porto, 

assim como do arraial da Iniciativa Liberal, 

um evento que demonstra adesão ao 

negacionismo e uma libertinagem que retira 

credibilidade a este partido. 

Mas há uma dimensão nas declarações do 

Presidente, no domingo, que causa 

perplexidade e que impõe uma pergunta: terá 

Marcelo Rebelo de Sousa adquirido um alvará 

de irresponsabilidade? Recordemos as 

palavras do Presidente: questionado ainda 

sobre a necessidade de novos con namentos e 

perante os argumentos dos especialistas, 

respondeu: “É bom que os especialistas digam 

o que têm a dizer. Agora o país não é 

governado pelos especialistas, o país é 

governado por quem foi eleito para governar.” 

E, sem freio nas palavras, a rmou: “Os 

especialistas têm o seu dever e eu respeito, que 

é chamar a atenção para o juízo que as pessoas 

devem ter. O não voltar atrás exige das pessoas 

viverem à medida disso. Querem que não volte 

atrás, têm de ter bom senso no respeito das 

regras sanitárias. É função dos especialistas 

dizerem: ‘Não se esqueçam, não se esqueçam, 

não se esqueçam.’ E, de alguma maneira, 

pregar um certo susto.” 

É verdade que os especialistas em Saúde 

Pública não são políticos e que quem governa 

em democracia são os eleitos. Mas os 

especialistas são cientistas e o seu conselho é 

necessário. Por isso se realizaram as reuniões 

do Infarmed. Não existem para meter medo, 

como se fossem bruxos. 

começasse depois da Páscoa, enquanto o 

primeiro-ministro estava desejoso de 

começar a abrir a sociedade e a animar a 

economia e arrancou com a primeira fase do 

descon namento a 15 de Março, duas 

semanas antes daquela celebração. 

Também não vem mal ao mundo em que 

agora as atitudes se invertam. E que seja o 

Presidente a a rmar, como fez domingo, ao 

visitar a Feira da Agricultura em Santarém, 

sobre o estado de emergência: “Já não 

voltamos para trás. Não é o problema de saber 

se pode ser, deve ser ou não. Não vai haver. 

Não vai haver. Comigo, não vai haver. Naquilo 

que depender do Presidente da República, 

não se volta atrás.” 

Enquanto o primeiro-ministro questiona: 

“Se alguém pode garantir [que não se volta 

atrás no descon namento]?” Para responder 

a si mesmo: “Não. Creio que nem o senhor 

Presidente da República seguramente o pode 

fazer, nem o fez.” Tendo ainda garantido que 

o Governo está disponível para recuos no 

descon namento. Uma prudência que é de 

elogiar, depois do optimismo do Verão 

passado e da demora com que actuou, 

perante o crescimento de contaminações no 

Outono, que acabou por rebentar após o 

Natal e instalou o caos no Serviço Nacional de 

Saúde, em Janeiro e Fevereiro, devido à 

entrada do vírus britânico. 

A realidade é que há um novo crescendo 

de contaminações preocupante, pelo menos 

na zona da Grande Lisboa, e há uma nova 

variante do vírus da covid-19, a Delta, 

altamente contagiosa, que está a preocupar 

Advogado. Escreve ao sábado

“Já posso ir ao banco?”: anatomia de um instante

F
oi um momento icónico, aquele 

em que António Costa, exultante 

com a aprovação da “bazuca” 

por Bruxelas, se virou para 

Ursula von der Leyen e 

perguntou: “Já posso ir ao 

banco?” Muita gente lamentou que Costa 

tenha passado a imagem de Portugal como 

um país ajoelhado e de mão estendida. Mas 

o que o instante revelou bem, mais do que a 

nossa triste sina de nação pobre, foi o 

estado da própria União Europeia, outrora 

vendida como uma epopeia de princípios e 

valores, hoje solenemente representada 

numa la obediente de líderes nacionais à 

espera de um cheque. 

A União passou os últimos vinte anos 

obcecada com o puzzle da integração 

política. Como seria previsível, esbarrou na 

impossibilidade dessa integração. Primeiro, 

com o falhanço da Constituição Europeia, 

um monumento à irracionalidade dos 

políticos grandiloquentes; depois, com a 

crise do euro; por m, com o aparente início 

da sua desagregação, visível no “Brexit” e na 

deriva autoritária do Leste, cada vez mais 

sob a in uência ideológica, económica e 

diplomática da Rússia. Com o m da ilusão 

de que é possível construir uma ordem 

federal, a União passou a viver sem desígnio 

nem destino, num torpor existencial que lhe 

vai lentamente diminuindo a legitimidade 

política e moral. 

Se quisermos ter uma noção da real 

in uência da União Europeia, basta 

olharmos para a sua relação com a Hungria 

de Viktor Orbán. Há dias, essa relação teve 

mais um episódio signi cativo. O Parlamento 

húngaro, dominado pelo partido de Orbán, 

proibiu que, através da escola ou dos media, 

os menores de idade corram o risco de saber 

que a homossexualidade existe (já se sabe 

como são estas coisas: fala-se às crianças dos 

valores da igualdade e da tolerância e, 

quando menos se espera, elas começam a 

trautear a Judy Garland). Em resposta, Von 

der Leyen escreveu num tweet que está 

“muito preocupada com a nova lei húngara” 

e que vai “avaliar se ela viola alguma 

legislação europeia relevante”. Esta reacção 

é simplesmente ridícula. Desde logo, pelo 

conteúdo da ameaça: “Estás tramado, Viktor, 

vou ler a lei!” Depois, porque é muito 

improvável que alguma ameaça europeia 

chegue a vias de facto. 

Orbán anda há anos a subverter a 

democracia húngara, perante a 

complacência da União. Manietou o poder 

judicial, decretou em 2015 (por causa da 

crise dos refugiados) um estado de 

emergência que dura até hoje, governa por 

decreto desde o início da pandemia e 

aprovou uma lei que criminaliza a 

publicação de notícias que “causem alarme 

ou agitação”. As pessoas que por cá andam 

a defender ou a desvalorizar o risco do 

célebre Artigo 6.º da Carta de Direitos 

Humanos na Era Digital, alegadamente 

porque é preciso proteger o povo das “fake 

news”, deviam pôr os olhos na forma como 

Orbán ataca a liberdade de expressão e de 

informação precisamente com base no 

mesmo argumento. 

É verdade que, em Setembro de 2018, o 

Parlamento Europeu iniciou um processo 

contra a Hungria por violação dos valores 

fundamentais da democracia e do Estado de 

direito, que no limite pode levar à sua 

expulsão (desde 2017 corre também contra 

a Polónia um processo semelhante). Mas o 

Conselho, a quem caberia dar-lhe 

continuidade, está desde então sem saber o 

que fazer. Como reconheceu Ana Paula 

Zacarias, a nossa secretária de Estado dos 

Assuntos Europeus, já durante a 

presidência portuguesa, a falta de 

unanimidade dos Estados-membros deixou 

a União completamente bloqueada neste 

tema. Portanto, apesar de neste momento 

não existirem grandes dúvidas de que 

Hungria não é uma democracia de acordo 

com os padrões comunitários, a 

probabilidade de a União Europeia querer 

mesmo enfrentar Orbán, para rea rmar 

esses padrões, é quase nula. 

É por isso que, voltando à iconogra a, não 

me incomodam particularmente as imagens 

recorrentes de António Costa ou Marcelo 

Rebelo de Sousa em amena confraternização 

com Viktor Orbán, que pelos vistos 

incomodam tanta gente. Se já não são os 

princípios e os valores que fundamentam a 

existência da União Europeia, então já não 

são eles que nos podem afastar.

Francisco Mendes da Silva

Espaço público
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O argumento soviético da loucura

Historiador. Escreve ao sábado

Há uma similitude na 
vontade de destruir o 
outro, e os mecanismos 
para o fazer são 
idênticos. Este tipo de 
ataques muito comuns 
nas margens cinzentas 
da política está cada vez 
mais a emigrar para as 
zonas ‘respeitáveis’ da 
opinião

José Pacheco Pereira

soviético do período de Brejnev para recorrer 

à interpretação psicológica, psicanalítica e 

psiquiátrica para explicar a dissidência. A 

dissidência era considerada uma doença 

mental, e vários opositores ao regime 

soviético como Vladimir Bukovsky, Leonid 

Plyushch e Grigorenko foram perseguidos 

como doentes. A ideia apresentada de forma 

simplista era esta: como é possível, sem 

padecer de uma qualquer doença mental, pôr 

em causa um regime perfeito de sociabilidade 

política como o socialismo soviético, fonte de 

felicidade e bem-estar? Como era possível, 

sem diminuição das faculdades mentais, estar 

“contra o povo”? 

Este argumento soviético é hoje muito 

usado no mundo do ataque pessoal da direita 

radical. Pode parecer estranho pela aparente 

oposição política, mas não é: há uma 

similitude na vontade de destruir o outro, e 

os mecanismos para o fazer são idênticos. 

Este tipo de ataques muito comuns nas 

margens cinzentas da política está cada vez 

mais a emigrar para as zonas “respeitáveis” 

da opinião. Como é possível, sem se ser 

doente, demente, senil, “maluquinho”, 

lunático, sem se ter as faculdades mentais 

diminuídas, pôr em causa o discurso da 

direita radical, sobre o “ditador” Costa, 

sobre o “socialismo autoritário” que nos 

rege, como é possível não ver a essência 

corrupta da democracia, descrita como o 

O
s mecanismos do radicalismo 

hoje em curso à direita do 

espectro político são bem 

visíveis em textos de 

articulistas, nas páginas das 

redes sociais e nesse espelho 

das cabeças que são os comentários em caixas 

de comentários sem moderação ou pouco 

moderados, seja no Observador, no Sol ou 

mesmo no PÚBLICO. Aliás, a prática de uma 

mesma publicação ser moderada no corpo 

principal e permitir tudo nas páginas do seu 

Facebook favorece a degradação da opinião, 

com o falso argumento da sua 

democratização. 

Embora seja fácil perceber que uma 

multiplicidade de nomes falsos e 

pseudónimos pertencem à mesma pessoa, 

para se criar a ilusão da quantidade, não é 

irrelevante conhecer esta forma ficcional de 

vox populi, intencional e pretendendo obter 

objectivos políticos. Do mesmo modo, é 

possível perceber outros mecanismos 

deliberados, como seja enviar opiniões 

pejorativas no início ou numa fase já avançada 

dos comentários, de forma a serem os 

primeiros ou os últimos e, de algum modo, 

condicionarem a leitura do conjunto. Há 

gente que faz isto como quem respira, 

verdadeiros militantes das caixas de 

comentários, e há pro ssionais de agências de 

comunicação ou grupos organizados nos 

partidos políticos, semelhantes aos que 

existem nos programas de rádio, os fóruns em 

directo de opiniões, a actuarem escondidos. 

Muitos dos mecanismos deste tipo não são 

exclusivos da direita radical, existem também 

à esquerda, mas a maré tribal que está a subir 

é a da direita radical, associada ao populismo 

antidemocrático, exacerbado pelo 

sentimento de impotência face à situação 

política actual e às sondagens. Os temas e o 

modo de os apresentar e discutir são tão 

semelhantes entre si, do Observador ao 

Diabo, que representam um elenco que pode 

ser identi cado e discutido. 

Noutros artigos, voltarei a esta questão, 

com os retratos do “argumentário”, quase 

todo associado a ataques pessoais, que desde 

o início do século XX foi identi cado e 

estudado como um modus operandi do 

jornalismo de ataque populista radical. Hoje 

co-me por aquilo que é o uso do argumento 

“sistema”, como é possível não se aceitarem 

as teses “cientí cas” sobre a realidade? 

Como, em suma, se pode discordar sobre o 

mundo do mal que nos governa sem se ser ou 

servil ou doente ou as duas coisas? 

Os termos que usei e que repito — demente, 

senil, “maluquinho”, lunático, sem as 

faculdades todas —  foram todos usados por cá 

nos dias de hoje, e são uma espécie de 

upgrade da redução das posições políticas a 

traços e comportamentos psicológicos, seja a 

inveja, seja o ressentimento, os dois mais 

comuns, que são centrais nos ataques 

pessoais. É um estilo cada vez mais vulgar, 

que acompanha a crescente incapacidade de 

aceitar posições numa conversação 

democrática, ou sequer admitir que ela possa 

existir porque isso é aceitar o “sistema”. O 

melhor exemplo são os republicanos 

pró-Trump e os seus imitadores nacionais. 

Se retirarmos o psicologismo e a sua forma 

superior no argumento da dissidência ou da 

discordância como doença mental, não 

sobra quase nada. Espreme-se e sai vazio, o 

que signi ca que não se trata de debater ou 

discutir, mas considerar que o outro não 

pode nunca ser ouvido ou ser um 

interlocutor, porque está diminuído nas suas 

faculdades mentais, como se vê pelas suas 

posições...

A dissidência era 
considerada uma doença 
mental, e este argumento 
soviético é hoje muito  
usado no mundo do ataque 
pessoal da direita radical

O ruído do mundo

Samizdat, uma publicação dos loucos dissidentes



14 • Público • Sábado, 19 de Junho de 2021

Espaço público

Coffee break

Jornalista. Escreve ao sábado

“I love you Jesus” e os vídeos que vemos

No meio da avalancha de 
vídeos dos últimos dias, 
sugiro que vejam só um. 
Não tem dois minutos e 
não é o de Jorge Jesus, 
nem o de Ronaldo, nem 
o de Cotrim, nem o de 
Moedas. Tem 1h40 e vale 
a pena ver na íntegra

Bárbara Reis

T
odos parecemos miúdos de sete 

anos a ver vídeos soltos que nos 

caem no colo, nem sabemos 

vindos de onde. São vídeos de um 

ou dois minutos, às vezes 30 

segundos ou nem isso. Uns têm 

imagens em movimento, outros apenas som 

“sobre” uma fotogra a. 

Nos últimos dias, vi Cristiano Ronaldo 

afastar duas garrafas de Coca-Cola e dizer 

“água” numa aparente rebeldia, vi Paul Pogba 

afastar uma garrafa de Heineken numa 

aparente inspiração e vi Manuel Locatelli 

repetir o gesto do jogador português. 

“Vi” Carlos Moedas entrar no ar e agradecer 

o “convite”: 

— O próximo ouvinte a participar neste 

debate é candidato à presidência da Câmara 

Municipal de Lisboa. Bom dia, engenheiro 

Carlos Moedas, bem-vindo ao Fórum da TSF. 

— Bom dia Manuel Acácio, muito obrigada 

pelo convite. 

— Não foi um convite, o senhor é que se 

inscreveu como ouvinte. 

— Exactamente. Aqui estou, aqui estou, 

Manuel Acácio. 

ouvisto [sic] um homem dizer ‘I love you’ ‘pa’ 

outro”. Noutro vídeo vi duas pessoas nuas só 

com ténis nos pés a fazerem sexo num banco 

público como se estivessem em casa. Vi um 

vídeo a gozar com o sotaque inglês do 

ministro Cabrita. E vi a pergunta de um 

concurso de televisão do Brasil: 

— Qual o estadista português, cruel e 

vingativo, que perseguiu os jesuítas? O 

Marquês de Pombal, o Homem Aranha, o Tio 

Patinhas ou o Dom Quixote? 

— Homem Aranha. 

Muitos não abri e quei com pena. Os 

minivídeos que circulam por aí são absurdos 

ou ridículos ou inspiradores ou divertidos ou 

tristes ou chocantes ou falsos. Não mostram 

tudo, mas mostram coisas importantes e 

ajudam a retratar o nosso tempo. 

Da avalancha audiovisual dos últimos 

dias, sugiro que vejam só um. Não tem dois 

minutos, mas 1h40. Vale a pena ver na 

íntegra. Vai para os anais das conferências 

de imprensa. Minsk, capital da Bielorrússia, 

esta segunda-feira, falam generais do 

regime do ditador Aleksandr Lukashenko e 

Roman Protasevich, o rapaz activista 

político que levou o regime bielorrusso a 

desviar um avião comercial, enviando um 

MiG-29 para forçar a Ryanair a aterrar em 

Minsk e não em Vílnius. O pretexto foi uma 

ameaça de bomba, mas se assim fosse 

porquê o desvio para Minsk, se Minsk é mais 

longe do que o destino previsto? O jornalista 

da BBC saiu da sala em protesto dizendo não 

querer participar na farsa. Ninguém 

acreditou no que ali foi dito, isso é evidente. 

Até compreendo a BBC, mas foi um gesto 

inútil e uma desistência que contraria a 

natureza e função do jornalismo. Se os 

jornalistas abandonarem as salas quando se 

sentem perante uma farsa, há três 

consequências: o mundo não será melhor, 

muitas salas vão car vazias e haverá ainda 

menos escrutínio. A história de Roman 

Protasevich parece um livro do Tintim, com 

a diferença de que é tudo verdade. Até a 

campanha de difamação em marcha para o 

desacreditar.  

Aceite este coffee break como um fugaz 

regresso aos livros aos quadradinhos da sua 

infância.

Vi no arraial de Santo António da Iniciativa 

Liberal o deputado João Cotrim Figueiredo 

em pose de arqueiro apontar uma echa a 

Che Guevara, vi adultos a ajudar crianças a 

acertar num manequim com a cara de um 

ministro, vi outro alvo com os líderes do PS, 

PSD, PCP e Bloco de Esquerda, vi Cotrim dizer 

que o arraial foi “um acto político” para “dar 

um exemplo de liberdade” e dizer que os 

liberais têm “coragem e vontade de voltar a 

viver” e que não vão “subjugar a liberdade ao 

medo”, vi muitas pessoas sem máscara e sem 

distanciamento e, no m, ainda vi o deputado 

dizer com orgulho que “foi um excelente 

arraial”. 

Na mesma linha negacionista, vi dois altos 

quadros da TAP dizerem que em Madrid “se 

vê que já não há pandemia: o pessoal já não 

se está a afastar e não há distanciamento 

social”. Vi Bruno Rebelo, candidato à 

Câmara Municipal do Porto pelo Ergue-te, 

partido à direita da extrema-direita, dizer 

que “os ataques a mulheres nas ruas” são 

“muitas vezes perpetrados por alógenos” — 

curiosa diligência tiveram em ir ao dicionário 

à procura desta palavra — e vi Anselmo Filipe 

de Oliveira, candidato à Câmara de Arouca, 

dizer que as obras públicas devem ser 

entregues a “empresas que empreguem 

portugueses”, já sem disfarçar a xenofobia 

com originalidades linguísticas. Foi neste 

vídeo que vi muitas pessoas a fazerem a 

saudação nazi. Também me enviaram um 

vídeo onde se vê o treinador de futebol Jorge 

Jesus dizer “já apanhei fãs... homens... a 

dizem-me ‘I love you Jesus’ e eu nunca tinha 

Director executivo da Amnistia 
Internacional Portugal

Ser humano. Estar refugiado

E
m 2019, estive alguns dias em 

Cabinda, um enclave a norte do 

rio Congo, mas sem contacto 

com ele, pois a República 

Democrática do Congo quis ter 

ligação ao oceano Atlântico e, 

nessa língua de terra, separou Cabinda do 

grande rio e do Zaire, a província angolana. 

De um lado, o Atlântico. Cabinda corre-o 

de Sul a Norte até à fronteira com o Congo, 

sempre com plataformas petrolíferas à vista 

desarmada de quem olha para o mar. Quem 

olha para leste, vê igual beleza do mar, mas 

agora verde, sobretudo mais a norte, onde, 

como uma língua que entra dentro da 

belíssima floresta tropical africana, Cabinda 

se estende para o Maiombe. 

Cabinda tem uma maldição para as suas 

gentes. Podia ser uma bênção, mas não é. 

Rica em petróleo, e por isso território 

cobiçado, as pessoas que lá nasceram e 

vivem não beneficiam dessa riqueza. Pelo 

contrário, a pobreza é superabundante. A 

vida é muito dura, e o peixe pescado junto à 

costa sabe a petróleo. Em alguns sítios de 

praia, a areia é escuríssima, quase viscosa. 

Nenhuma petrolífera se responsabiliza por 

isso. Na cidade, o ambiente é irrespirável 

para quem pense, fale ou se queira 

manifestar pacificamente. A repressão 

continua e a violência, militar e policial, 

faz-se omnipresente. 

Na minha visita, senti o medo das 

pessoas, grupos e associações. O medo de 

falar, a desconfiança de que alguém no 

grupo pudesse falar para fora. É assim que o 

opressor trabalha, minando por dentro, 

infiltrando-se para semear medo. Senti o 

cansaço das pessoas que só queriam viver a 

sua vida em paz e sem a miséria de cada dia. 

Dezenas — se não já centenas — de ativistas 

foram já detidos, apenas por quererem 

organizar manifestações pacíficas nos 

últimos anos. 

Nesta visita particular a pessoas que 

considero família, pude ver com os meus 

olhos, e a céu aberto na rua, a violência e 

prepotência das forças de autoridade. Vi a 

forma como tratam as pessoas, como 

apanham refugiados do Congo que se 

abrigam para Cabinda a fugir da violência 

armada. Ganhando a vida com pequenas 

bancas de venda na rua, estas pessoas são 

recolhidas por viaturas das autoridades, 

algemadas e presas com cordas umas às 

outras em fila, em força, e levadas até à 

fronteira, onde são postas fora. Se uma 

mulher dá à luz no hospital de Cabinda e 

não tem documentos de identificação 

consigo, corre o risco de ser imediatamente 

deportada com o recém-nascido. 

O ambiente em Cabinda é de um sufoco 

enorme. Irrespirável de medo e 

intimidação. As instalações do SIC — 

Serviços de Investigação Criminal são local 

de terror e tortura mais que conhecido. A 

Amnistia Internacional lutou para libertar 

vários prisioneiros de consciência deste 

enclave.  

Alguns destes procuraram proteção 

internacional e asilo político em Portugal. 

As autoridades portuguesas não 

consideraram esse pedido válido e negaram 

acolhimento e asilo. A razão dada é a de que 

consideram que em Angola não há, no 

presente, riscos para ativistas. 

Tenho pena de o dizer, mas as 

autoridades que consideram isto não 

conhecem a realidade e demonstram não 

querer conhecer. Deixam à mercê da sua 

sorte não só ativistas, mas também as suas 

famílias. Não é este o espírito dos tratados 

de direito humanitário internacional que a 

República Portuguesa ratificou e se 

comprometeu servir a quem, em desespero, 

procurasse entre nós porto de abrigo. 

São estas autoridades, em conjunto com 

as autoridades dos países da União 

Europeia, que têm falhado com respostas 

adequadas aos fluxos migratórios da última 

década, ao acolhimento e integração de 

refugiados em Portugal.  

Em mais um Dia Mundial dos Refugiados, 

é tempo de pensarmos sobre como temos 

falhado na nossa solidariedade. Podíamos 

ser nós, em Cabinda, na Venezuela, na Síria 

ou em qualquer outro lugar a ter de deixar 

tudo para trás e fugir com a nossa família. 

Como gostaríamos de ser tratados? 

Pensemos políticas com espírito de 

acolhimento e empatia. Quando o fizermos, 

deixará de ser necessário um Dia Mundial 

dos Refugiados.

Pedro A. Neto
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Pão e futebol

provedor@publico.pt

O futebol faz  
o dinheiro  
cheirar mal  

José Manuel Barata-Feyo

continentais. A seguir joga-se ainda o 

campeonato mundial e as supertaças de 

clubes. Todos os anos. 

As selecções nacionais não cam atrás dos 

clubes. Para responder a uma procura que os 

“patrões” do futebol e as televisões tratam de 

alimentar e estimular, sob o olhar cúmplice 

dos Estados, são organizadas competições 

que garantem circo ao longo de todo o ano. 

Entre Taça das Confederações, fases de 

apuramento e fases nais de campeonatos do 

mundo, e campeonatos regionais e 

continentais, a humanidade é entretida com 

um grande espectáculo permanente que 

actua como um poderoso sedativo de grupo. 

À transmissão dos jogos é depois 

necessário acrescentar o tempo da espuma 

O
 espaço concedido à vitória do 

Sporting e ao Euro 2020 em 

recentes edições do PÚBLICO 

levou o leitor Arlindo de Sousa 

a escrever ao provedor. “Será 

mesmo um assunto de 

interesse nacional? Os leitores do PÚBLICO 

serão os mesmos dos jornais desportivos? 

Creio bem que não…” 

É evidente que os jornais generalistas não 

podem ignorar o futebol e têm o dever de o 

noticiar. Isso é uma coisa. Outra é a questão 

suscitada pelo leitor. Ela remete para 

importância editorial atribuída a esse 

desporto. No mesmo dia 15 de Junho, o da 

entrada no Euro 2020 das selecções de 

Portugal e de França, os dois grandes diários 

franceses comparáveis ao PÚBLICO, Le Monde 

e Le Figaro, concederam ao acontecimento 

menos de metade das páginas do diário 

português e zeram chamadas de primeira 

página bem mais discretas. Estes números 

respondem à pergunta do leitor e dizem a 

importância que o futebol tem para os dois 

países e para os respectivos cidadãos/leitores. 

Modesta em França, enorme em Portugal. 

Restam as questões de fundo. Elas são o 

espaço que o futebol, empurrado pelas 

televisões, ganhou junto das multidões, e o 

papel dos jornalistas na sociedade do 

espectáculo. A explosão da mediatização do 

futebol era previsível desde 1995, altura em 

que o entretenimento das massas foi 

teorizado pelos neoliberais. Nesse ano, 

quinhentos políticos, cientistas, economistas 

e grandes empresários de todo o mundo 

reuniram-se em São Francisco, nos EUA, a 

convite de Mikhail Gorbatchov, ex-Presidente 

da União Soviética. A reunião tinha por tema 

“Em marcha para uma nova civilização”. 

Detalhada por Hans-Peter Martin e Harald 

Schumann, jornalistas da revista alemã Der 

Spiegel, no ensaio A Armadilha da 

Globalização (Terramar, 1998), a nova 

civilização assenta em três pressupostos. 

No plano económico, graças à livre 

circulação de capitais e às possibilidades 

abertas pela informática e a robótica (na 

altura ainda não se falava da inteligência 

arti cial), apenas um em cada cinco 

potenciais trabalhadores terá acesso a 

emprego. Pela primeira vez na História da 

humanidade, o trabalho deixa de ser 

necessário para gerar riqueza. 

informativa que os antecede e que se lhes 

segue. Dia após dia, noite após noite, ela 

alimenta e alimenta-se do tribalismo dos 

adeptos. No conjunto, a duração temporal 

dessa espuma ultrapassa de longe a dos 

espectáculos propriamente ditos. É um 

domínio em que as televisões são as 

principais ganhadoras, ao preencherem as 

suas grelhas de programação com 

“especialistas” pagos a baixo custo. 

Em torno do futebol, prática desportiva em 

si respeitável, prolifera depois uma série de 

excrescências que vai do dinheiro à 

deontologia jornalística. Para além dos 

salários obscenos das grandes vedetas do 

futebol, a corrupção e a fuga aos impostos 

denunciadas nos tribunais atravessam os 

organismos dirigentes da modalidade e 

alastram-se à compra dos votos que 

determinam a escolha do país an trião para 

o próximo campeonato do mundo. Se tivesse 

de sintetizar esse universo, diria que o 

futebol faz o dinheiro cheirar mal. 

No plano do jornalismo televisivo, o 

futebol é a área em que as regras da pro ssão 

são violadas mais descaradamente. Muitos 

jornalistas vestem a pele de adepto e ignoram 

soberbamente o código deontológico. Uns 

tomam partido pelo seu clube e todos pela 

selecção nacional enquanto vão misturando 

os factos com o comentário e a sua opinião 

pessoal. A passagem do relato dos jogos e das 

discussões sobre futebol para a área dos 

programas de entretenimento das televisões 

teria o mérito de clari car o que é do 

jornalismo e o que é do espectáculo. 

A par do protesto do leitor Arlindo de 

Sousa, reconheço que fui sensibilizado para o 

tema da pandemia futebolístico-televisiva e o 

da servidão jornalística que a acompanha 

pela crónica de costumes, que muito 

apreciei, “A saga do ‘cu’ do autocarro”, 

assinada pelo jornalista Luciano Alvarez no 

PÚBLICO de 12 de Junho de 2021. 

Luciano Alvarez teve direito a ver, durante 

três horas, em cinco canais de informação 

por cabo, incluindo o de serviço público, o 

“cu” do autocarro que transportava a equipa 

portuguesa de futebol para o aeroporto. O 

percurso foi minuciosamente noticiado, em 

tom de suspense, por outros tantos enviados 

especialmente motorizados para o efeito. 

“Qual o valor daquela informação? Porque 

aceitam os jornalistas fazer este trabalho?”, 

interroga Luciano Alvarez antes de sugerir a 

resposta: “Devem ter sido obrigados ou 

ameaçados pelas che as...” Não posso 

certi car que foi o caso. Mas outros houve 

em que assim foi. 

Com a cumplicidade activa de alguns 

dos seus pares jornalistas, Luciano Alvarez 

está condenado — e nós com ele — a ver cada 

vez mais “cus” de autocarros. Eles são, a par 

de tanta outra “informação” debitada ao 

longo dos dias e dos anos, um dos 

elementos que levaram Baudrillard a 

escrever que a humanidade demorará bem 

mais tempo a libertar-se dos resíduos 

tóxicos produzidos pelas televisões do que 

dos resíduos industriais. O presente já está a 

dar-lhe razão.

Coluna  
do Provedor

A velha trilogia salazarista 
do fado, futebol e Fátima  
foi substituída pela  
moderna trilogia do futebol, 
futebol e futebol

O segundo pressuposto é que os Estados 

devem garantir a paz social, atribuindo 

subsídios de sobrevivência a um número 

sempre crescente de desempregados que não 

encontram trabalho e a outros que 

aproveitam a circunstância para nem sequer 

o procurar. Os subsídios são as titties, calão 

para designar os seios e o leite que eles dão. 

Devem funcionar como o pão outrora 

oferecido para apaziguar as multidões 

romanas. 

Sobra um terceiro problema, o da 

ocupação dos tempos livres dos cidadãos 

excluídos do aparelho de produção. A 

solução encontrada passa pelo 

entertainment, o entretenimento 

proporcionado aos desempregados, versão 

moderna do circo romano. A junção das duas 

palavras deu o palavrão tittytainment — o pão 

e o circo. É o circo que agora nos interessa. 

O entretenimento vive centrado nos reality 

shows televisivos — quanto mais degradantes, 

maior é a sua audiência — e no espectáculo 

do desporto, quase reduzido ao futebol. 

Fiquemos pelo futebol. Todos os países têm, 

todos os anos, o seu campeonato nacional e 

as suas Taças. As equipas mais bem 

classi cadas disputam depois diversas taças 

HUGO DELGADO/EPA
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Política Autarca apresentou resultados da auditoria

Lisboa enviou 
dados para 
embaixadas 
em pelo menos 
52 protestos

Das 58 manifestações realizadas jun-

to a embaixadas nos últimos três anos 

em Lisboa, em 52 delas a câmara 

enviou dados pessoais de manifestan-

tes para as embaixadas visadas. Desde 

2018 que está em vigor o Regulamen-

to Geral de Protecção de Dados 

(RGPD), mas a autarquia só acabou 

com esta prática, que Fernando Medi-

na reconheceu ser “inadequada”, em 

Abril de 2021, depois de activistas 

anti-Putin se terem queixado. 

Na apresentação das conclusões 

preliminares da auditoria anunciada 

na semana passada, o autarca Fernan-

do Medina informou que desde 2011, 

momento em que os governos civis 

foram extintos e passaram a ser as 

câmaras a receber as comunicações 

sobre protestos, houve 180 manifes-

tações junto a embaixadas da cidade, 

mas ainda não se sabe em quantas 

anteriores a 2018 é que os dados pes-

soais dos manifestantes foram envia-

dos indevidamente. 

Medina também não quis revelar 

quais foram as embaixadas que rece-

beram dados pessoais de manifestan-

tes e anunciou que a câmara vai con-

tactar todos aqueles cujos dados 

foram expostos. 

O que se sabe é que desde 2013 

havia um despacho do então presi-

dente da câmara, António Costa, 

segundo o qual as únicas entidades 

que deviam ser informadas aquando 

de manifestações seriam a PSP e o 

Ministério da Administração Interna. 

O gabinete de apoio à presidência, 

que até agora lidava com o assunto, 

ignorou o despacho. 

“Há variadíssimas situações de 

incumprimento, houve reiterados 

incumprimentos das ordens expres-

sas”, admitiu Fernando Medina. No 

entanto, o autarca não consegue 

explicar por que motivo o despacho 

No nal do processo, os resultados da 
averiguação serão enviados à Comissão 
Nacional de Protecção de Dados e ao 
Ministério Público

não tem sido cumprido. “A inércia da 

burocracia a operar sobre um proce-

dimento rotineiro causou um proble-

ma sério”, a rmou, explicando que 

pelo gabinete de apoio à presidência 

passaram “muitas che as, muitas 

pessoas” e que ainda “há todo um 

trabalho de análise para trás” que tem 

de ser feito. A percepção de Medina 

é a de que “não foi por nenhuma mal-

dade nem má intenção”, disse. 

Na sequência da auditoria, Medina 

anunciou que a primeira cabeça a 

rolar é a do encarregado de Protecção 

de Dados do município, Luís Felicia-

no. O autarca justi ca a decisão com 

“a severidade daquilo que aconteceu” 

e a necessidade de “um sinal claro” 

de que as coisas não serão como dan-

tes. “Entendo que há um problema 

de con ança que tem de ser encarado 

de frente”, a rmou. 

Para “devolver a tranquilidade a 

todos aqueles que por erros do muni-

cípio possam ter visto esse sentimen-

to de tranquilidade e segurança aba-

lado”, Medina anunciou também a 

extinção do gabinete de apoio à pre-

sidência, que até agora tratava das 

comunicações sobre protestos, e a 

transferência dessa competência para 

a Polícia Municipal. Para já, não estão 

previstas mais demissões nem pro-

cessos disciplinares a funcionários e 

a auditoria ainda decorre, não haven-

do prazos para a sua conclusão. 

Medina desmente Galamba 
A auditoria abrangeu o período entre 

2011 e 2021, apanhando também um 

mandato e meio de António Costa 

como autarca. Nesse período, a câma-

ra recebeu comunicações relativas a 

7045 manifestações, o que correspon-

de a “três a quatro manifestações por 

dia”, disse o presidente. 

Se ainda não há informações con-

cretas sobre a transmissão de dados 

a embaixadas no período 2011-2018, 

João Pedro Pincha

Fernando Medina apresentou 
ontem os resultados 
preliminares da auditoria que 
ainda decorre

CLEMENS BILAN/EPA

a auditoria admite, no entanto, que 

“foi possível identi car alguma docu-

mentação em suporte papel respei-

tante a anos de 2012 e seguintes que 

contêm variados dados pessoais de 

promotores de manifestação”. 

Em 2012, precisamente, foi elabo-

rado na autarquia um “protocolo para 

tratamento de avisos de manifesta-

ções”, a que se seguiria o tal despacho 

de Costa que nunca (ou poucas vezes) 

foi posto em prática, uma vez que a 

câmara continuou a enviar informa-

ções para mais entidades do que PSP 

e MAI, mesmo quando os protestos 

não ocorriam à sua porta. Foi o caso 

de uma manifestação pró-Palestina 

que decorreu no Rossio e de que a 

embaixada de Israel foi informada. 

Segundo Fernando Medina, e con-

trariando o que disse o último gover-

nador civil de Lisboa, António Galam-

ba, o governo civil também enviava 

dados pessoais de manifestantes para 

embaixadas. “Em 2002 era enviada 

cópia do aviso da manifestação, em 

2011 era enviado o nome do primeiro 

proponente”, exempli cou, forne-

cendo aos jornalistas cópias de faxes 

que comprovam essa prática. 

A lei que regula o direito à manifes-

tação é de 1974 e não contém nenhu-

ma norma que obrigue as autarquias 

a enviar informações para as entida-

des visadas pelos protestos. 

“A Câmara de Lisboa valoriza a gra-

vidade daquilo que sucedeu. Nunca 

a omitimos”, disse Fernando Medina. 

“Para a câmara é absolutamente cen-
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7045 
Total de manifestações 
ocorridas em Lisboa entre 2011 e 
2021, o que corresponde a uma 
média de “três ou quatro por 
dia”, disse Fernando Medina

1974 
Ano em que foi aprovada a lei, 
ainda em vigor, que regula as 
manifestações. O PS já disse que 
o Governo pretende alterá-la até 
Setembro

tral a a rmação da cidade como espa-

ço de tolerância, de democracia .” 

Este caso, revelado pelo Expresso e 

Observador, gerou um turbilhão na 

política nacional, com Marcelo a con-

siderá-lo “efectivamente lamentável” 

e o candidato à câmara pela coligação 

liderada pelo PSD, Carlos Moedas, a 

pedir a demissão de Medina. 

Repetindo que a auditoria decorreu 

num “tempo-recorde”, o autarca 

recusou a ideia de que o encarregado 

de Protecção de Dados que vai ser 

exonerado seja um bode expiatório e 

disse que fez o que tinha de fazer. “A 

con ança conquista-se e mantém-se 

quando se fala verdade. Não me ouviu 

em nenhum momento desvalorizar 

ou menorizar o assunto”, a rmou. 

Além da exoneração anunciada e 

das mudanças na orgânica municipal, 

Medina vai encomendar “uma análi-

se externa da robustez do sistema de 

protecção de dados” no município. 

Os resultados desta auditoria serão 

enviados à Comissão Nacional de Pro-

tecção de Dados, que já tem uma ave-

riguação a decorrer, e também ao 

Ministério Público.

O primeiro-ministro foi à 
Bélgica encerrar o ano 
académico no Colégio da 
Europa, em Bruges

Sónia Sapage e Teresa de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou, 

em Outubro, o ano académico no 

Colégio da Europa, em Bruges, e 

António Costa encerrou-o ontem. O 

Presidente da República falou sobre 

Mário Soares, a quem foi atribuído o 

patronato académico do colégio, e 

descreveu-o como alguém que 

“sonhou com um Portugal livre numa 

Europa forte e unida, não uma Euro-

pa onde os princípios fundamentais 

são esquecidos, sacri cados por con-

veniências de curto prazo”. Já o pri-

meiro-ministro, ontem de manhã, 

dedicou-se aos tabus que têm caído 

neste “curto ano” em que “quase 

tudo mudou”. 

“Pela primeira vez, a Europa não 

respondeu a uma crise através da aus-

teridade. Pelo contrário, uniu-se para 

criar um novo instrumento nancia-

do por uma emissão de dívida da 

Comissão para apoiar o investimento 

e as reformas, relançando assim todas 

as economias europeias”, disse Antó-

nio Costa, numa cerimónia no Con-

cert Hall de Bruges, onde foi recebido 

pela reitora da instituição e ex-chefe 

da diplomacia europeia Federica 

Mogherini. 

Foi depois dos curtos discursos de 

Mogherini, do burgomestre de Bruges 

e do governador da Flandres Ociden-

tal que o primeiro-ministro português 

fez a sua intervenção, na qual falou 

sobre a semana e o momento históri-

co vivido na Europa, por ter havido 

“a primeira emissão de dívida” e a 

aprovação, por parte da Comissão, 

dos primeiros planos nacionais de 

recuperação e resiliência. “Num cur-

to ano, quase tudo mudou. Como 

dizíamos ontem, vencemos em algu-

mas semanas tabus que mantivemos 

durante anos”, assumiu Costa.  

Há dois dias, em Lisboa, Ursula von 

der Leyen anunciou, ao lado do pri-

meiro-ministro, a aprovação do PRR 

português, o primeiro a receber luz 

verde da Comissão Europeia (os fun-

dos começarão a chegar em Julho). A 

presidente da Comissão Europeia 

sublinhou o “papel crucial” de Portu-

gal na estratégia de recuperação eco-

nómica e social europeia, nomeada-

mente através da presidência portu-

guesa do Conselho Europeu, que 

terminará este mês. “Não esquecerei 

como é que os portugueses enfrenta-

ram tudo”, disse em Lisboa. 

António Costa foi ao 
Colégio da Europa falar 
sobre tabus vencidos

No seu discurso, Costa percorreu o 

caminho desde que Mário Soares foi 

ao colégio de Bruges explicar as 

razões pelas quais Portugal pediu a 

adesão à então CEE, nesse mesmo 

ano, até às prioridades da presidência 

portuguesa do Conselho da União 

Europeia, com destaque para a recu-

peração económica, o desenvolvi-

mento do pilar dos direitos sociais e 

o reforço da autonomia estratégica da 

UE — que não quer dizer proteccio-

nismo, mas abertura ao mundo. 

Lembrou a importância da cimeira 

com a Índia, retomando uma coope-

ração estratégica que estava bloquea-

da há demasiado tempo, e Mário 

Soares também serviu de exemplo 

para Costa insistir em a rmar a Euro-

pa como uma “terra de asilo” para os 

que fogem às guerras, às perseguições 

políticas e religiosas e a toda a espécie 

de discriminações. 

Foi com outra frase de Soares que 

o primeiro-ministro lembrou um 

princípio fundamental que tem de 

continuar a reger a construção euro-

peia: “Reforçar a democracia é refor-

çar a Europa.” 

Federica Mogherini, a reitora do 

colégio que já foi alta-representante 

da UE para a política externa, instigou 

os cerca de 500 alunos que termina-

ram a sua graduação a inspirar-se na 

coragem e no sorriso do líder históri-

co do PS que faz parte da plêiade das 

grandes guras europeias. Em fundo, 

no palco, uma grande fotogra a do 

pai-fundador da democracia portu-

guesa exibindo um largo sorriso. Na 

plateia, o seu lho, João Soares, e um 

dos seus netos, Jonas. Como disse 

Mogherini, neste ano lectivo diferen-

te de todos os outros, por causa da 

pandemia, conseguem ser todos 

“soaristas”.

Primeiro-ministro encerrou o 
ano académico em Bruges

O PSD deu entrada na Assembleia da 

República a um projecto de voto de 

condenação sobre a partilha de dados 

pessoais de manifestantes a países 

estrangeiros em que responsabiliza o 

presidente da Câmara Municipal de 

Lisboa (CML), Fernando Medina. 

“Face às graves consequências no 

âmbito da política de negócios estran-

geiros do nosso país, cuja principal 

responsabilidade pelos erros é o pre-

sidente da CML, a Assembleia da 

República condena os actos que leva-

ram à entrega a diversas autoridades 

estrangeiras dados pessoais e sensí-

veis como os nomes, moradas e con-

tactos de manifestantes que partici-

param em protestos no concelho de 

Lisboa”, lê-se no texto. 

Fernando Medina vai ser ouvido no 

Parlamento sobre o assunto na quin-

ta-feira, dia 24, mas a audição do 

ministro dos Negócios Estrangeiros, 

também aprovada, não foi agendada, 

o que o PSD lamenta. “O presidente 

da câmara assumiu parcialmente o 

problema e diz que vai veri car a 

segurança dos cidadãos estrangeiros. 

Isso é competência do ministro dos 

Negócios Estrangeiros, que ainda não 

teve disponibilidade para debater o 

tema no Parlamento”, a rmou ao 

PÚBLICO Nuno Carvalho, coordena-

dor do grupo parlamentar na Comis-

são de Negócios Estrangeiros. 

“A democracia incomoda, mas só 

não incomoda se deixar de funcio-

nar”, acrescentou o deputado, refe-

rindo que Augusto Santos Silva não 

foi ao Parlamento responder sobre a 

saída de Portugal da “lista verde” das 

viagens para o Reino Unido. 

Nuno Carvalho referiu que o 

comentário do ministro ao caso da 

partilha de dados foi uma “resposta 

curta” e disse que foi Medina que 

“falou das preocupações que deve-

riam ser” do ministro. 

No projecto de voto, que deverá ser 

discutido na reunião de quarta-feira 

da comissão, os sociais-democratas 

referem-se à divulgação dos dados 

dos promotores da manifestação anti-

-Putin às autoridades russas, mas 

também autoridades israelitas, chine-

sas e venezuelanas. “É inquali cável 

em democracia um acontecimento 

desta natureza, com a partilha dos 

dados pessoais dos organizadores da 

referida manifestação a favor de Ale-

xi Navalny que pode colocar em cau-

sa a segurança dos cidadãos em ques-

tão, incluindo nacionais portugueses, 

bem como a das suas famílias”, lê-se 

no texto dos deputados sociais-demo-

cratas. So a Rodrigues

Manifestações

PSD quer AR  
a condenar 
partilha 
de dados
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Divergências insanáveis levam 
António Oliveira a desistir de Gaia

Cancela Moura, líder da 
concelhia de Gaia, não 
abdicou de ocupar o 
segundo lugar na lista para 
o executivo municipal

Margarida Gomes

Era o pré-candidato do PSD, do CDS 

e do PPM à Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia, mas desistiu da corrida. 

António Oliveira, ex-seleccionador 

nacional, reuniu-se com a direcção 

social-democrata para dar conta de 

que não estão reunidas as condições 

para concorrer ao lugar actualmente 

ocupado por Eduardo Vítor Rodri-

gues, do PS. A apresentação o cial da 

sua candidatura foi adiada três vezes 

e agora estava marcada para segunda-

-feira. A notícia da desistência foi 

avançada pelo jornal Expresso. 

Em causa terão estado divergências 

insanáveis com Cancela de Moura, 

que lidera a concelhia do PSD de 

Gaia e que não terá abdicado de 

entrar no segundo lugar da lista à 

autarquia. Em alternativa, podia 

encabeçar a lista à assembleia muni-

cipal, mas tal não era do agrado de 

António Oliveira, que tinha esse lugar 

reservado para o antigo deputado 

António Montalvão Machado. À Lusa, 

o PSD con rmou as “di culdades de 

relacionamento” com a concelhia, 

mas não a desistência.  

“Esta é, neste momento, a verdade. 

Ele [António Oliveira] comunicou [a 

Rui Rio] que existia essa di culdade 

de relacionamento e que já existe pra-

ticamente desde o início — queria que 

ele tivesse conhecimento disso — mas 

não lhe comunicou que queria desis-

tir ou bater com a porta”, disse fonte 

do gabinete de comunicação do par-

tido à Lusa e repetiu ao PÚBLICO.  

Contudo, numa nota enviada à 

comunicação social, o empresário 

António Oliveira não deixa lugar para 

dúvidas. Fala em “questão de higie-

ne” em vez de “desistência” e explica: 

“Ao longo de três meses fui sujeito a 

pressões, intimidações e ameaças. 

Tentaram impor-me o pior da mer-

cearia partidária e envolver-me nas 

mais inacreditáveis negociatas de 

lugares. Quiseram obrigar-me a 

empregar os bene ciários do rendi-

mento mínimo da política. Não 

conheço este PSD que, em Gaia, está 

prisioneiro de quem só lhe faz mal, 

para fazer bem a si próprio. Não quis 

acreditar que fosse possível fazer polí-

tica com base nos piores princípios 

da espécie humana.” 

Fonte da candidatura denuncia a 

“pressão” que o aparelho do partido 

fez ao longo do processo, condicio-

nando as escolhas para as juntas de 

freguesia e interferindo na lista para 

a câmara e assembleia. “Estava tudo 

tolhido pelo aparelho do princípio ao 

m e colocar Cancela de Moura em 

segundo lugar na lista para a câmara 

era fazer de António Oliveira um fan-

toche”, acrescentou a mesma fonte. 

O ex-presidente da Câmara de Gaia 

Luís Filipe Menezes, que teve um 

papel importante na candidatura de 

António Oliveira, comentou a desis-

tência do antigo seleccionador nacio-

nal dizendo não estar surpreendido 

com o que aconteceu. “Avisei todos 

os intervenientes que isto poderia 

acontecer, mas ninguém me quis 

ouvir. Muita falta de pro ssionalismo 

e muita leviandade. Agora é tarde de 

mais”, declarou ao PÚBLICO Mene-

zes, desejando felicidades a Gaia para 

os próximos quatro anos. 

António Oliveira foi uma escolha 

pessoal de Rui Rio para liderar a can-

didatura do PSD à presidência da 

autarquia. Ontem, bateu com a porta, 

três meses depois de ter sido convi-

dado. Ao longo deste tempo não se 

lhe conheceu uma ideia para Vila 

Nova de Gaia.

Os aderentes do partido Livre esco-

lheram, em eleições primárias, os 

pré-candidatos à câmara e à Assem-

bleia Municipal de Lisboa. No primei-

ro caso, o preferido foi o historiador 

Rui Tavares, no segundo, foi a enge-

nheira civil Isabel Mendes Lopes. 

No total, o fundador do Livre, que 

já foi eurodeputado, conseguiu 2102 

pontos, o que o deixa bem longe da 

segunda mais votada, Patrícia Gon-

çalves (com 1081,6 pontos). A dispu-

ta pela liderança da lista à assem-

bleia municipal foi mais acesa: ape-

nas oito pontos separaram Isabel 

Mendes Lopes (1105,3) de Paulo 

Muacho (1013,3). 

A primeira volta de votações decor-

reu até às 23h59 do dia 15 de Junho. De 

acordo com o partido, participaram 

nesta volta 275 membros do caderno 

eleitoral, composto por 870 membros. 

A segunda, destinada decidir a orde-

nação dos candidatos nas futuras lis-

tas aos órgãos autárquicos, acontece 

a 23 e 24 de Junho. Passaram à segun-

da fase os seis pré-candidatos mais 

votados em cada um dos órgãos.  

Assim sendo, os pré-candidatos à 

câmara serão: Rui Tavares, Patrícia 

Gonçalves, Carlos Teixeira, Miguel 

Cisneiros, Eduardo Viana, Jo re Jus-

tino. Quanto à Assembleia Municipal, 

serão: Isabel Mendes Lopes, Paulo 

Muacho, Patrícia Robalo, Ofélia Janei-

ro, Joana Filipe e Rodrigo Brito. 

Em 2017, o Livre apoiou a candi-

datura de Fernando Medina, e Rui 

Tavares foi uma das caras do partido 

presentes na apresentação da can-

didatura do socialista. Há uma sema-

na, o PÚBLICO adiantou que o acor-

do poderá repetir-se, com um novo 

caderno de encargos. “O Livre 

encontra-se a negociar com o PS 

uma coligação formal com in uência 

activa no governo da cidade”, disse 

Pedro Mendonça, membro da direc-

ção do Livre. Em troca do apoio ao 

PS, o Livre pede um lugar de “verea-

dor e representação na assembleia 

municipal, além de in uência em 

juntas de freguesia” (e do símbolo 

do partido no boletim de voto). 

De qualquer modo, e caso não seja 

possível chegar a acordo com Medina, 

o Livre tenciona apresentar uma can-

didatura à câmara e à Assembleia 

Municipal de Lisboa.

Rui Tavares  
é o preferido 
do Livre  
para Lisboa

Doze elementos do Livre 
passam agora à segunda 
volta, que definirá os seus 
lugares em futuras listas 
aos órgãos autárquicos

Sónia Sapage

Liliana Borges

Vinte e um anos depois da Marcha do 

Orgulho ter des lado pela primeira 

vez em Lisboa, hoje, as bandeiras e 

vozes pelos direitos LGBTI+ voltarão 

a encher as ruas portuguesas pela luta 

contra a discriminação com base na 

orientação sexual. Entre os presentes, 

estará a deputada do Bloco de Esquer-

da Fabíola Cardoso, uma das impul-

sionadoras da primeira marcha e a 

voz que leu o manifesto das cinco 

associações que uniram esforços para 

dar visibilidade à luta pelos direitos 

LGBTI+. O que a traz à rua é a mesma 

urgência que a trouxe há mais de duas 

décadas: “Não tenho vergonha, tenho 

bons motivos”, resume, recordando 

Na primeira marcha LGBTI+, também houve 
máscaras (contra a invisibilidade)

as palavras que os cartazes e faixas 

envergadas então em 2000. 

“Hoje, as razões que levam as pes-

soas à rua continuam a fazer sentido, 

mesmo tendo passado mais de 20 

anos, principalmente neste momen-

to difícil em que a pandemia nos 

arrasta para o isolamento social, para 

a invisibilidade pública e para o dis-

tanciamento emocional”, defende. 

A ideia de organizar em Portugal 

uma marcha foi acompanhada por 

“alguns medos”, mas essencialmente 

“muita coragem” e a percepção de 

que seria importante dar esse passo 

para “romper um círculo vicioso da 

invisibilidade” para o qual homosse-

xuais, bissexuais e transgénero esta-

vam atirados. “A ideia nasce pela mão 

de uma associação que ajudei a criar 

em 1996 — o Clube Safo, com sede em 

Aveiro — e que tinha a particularidade 

de ser exclusivamente dirigida a 

mulheres que se identi cassem como 

lésbicas ou bissexuais porque o cená-

rio associativo era muito árido e os 

poucos grupos que existiam estavam 

muito masculinizados”, conta Fabío-

la Cardoso ao PÚBLICO. 

Na altura da primeira marcha, foi 

justamente a hoje deputada que leu 

o manifesto assinado pelas cinco asso-

ciações promotoras, em frente à 

Assembleia da República, ao lado de 

Gonçalo Diniz, o primeiro presidente 

da ILGA Portugal.  

Fabíola Cardoso aponta uma ana-

logia irónica face às circunstâncias 

pandémicas. “No dia da marcha, foi-

-nos sugerido que usássemos uma 

máscara com um triângulo rosa [refe-

rência aos símbolos usados nos cam-

pos de concentração nazis para iden-

ti car homens homossexuais] para 

simbolizar as condições de escondi-

dos e silenciados”, lembra.  

Além dos deputados do Bloco, tam-

bém o PAN e o Livre zeram saber 

que estarão na 22.ª marcha.

Vinte e um anos 
depois, Fabíola 
Cardoso, hoje 
deputada, 
celebra o seu 
discurso na 
primeira marcha

Candidatura de António Oliveira foi apresentada em Março

NELSON GARRIDO

Quiseram 
obrigar-me a 
empregar os 
bene ciários do 
rendimento 
mínimo da política 
António Oliveira 
Empresário
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Contraciclo Admirável mundo novo na Hungria

Marcelo Rebelo de Sousa esteve 
na Hungria para assistir ao jogo 
que foi ganho pela selecção 
portuguesa e encontrou todo um 
admirável mundo novo. Pessoas 
sem máscara a andarem 

livremente na rua, responsáveis 
políticos a cumprimentarem-se 
com apertos de mão e estádio 
cheio de adeptos. Parecia um 
regresso ao passado (antes da 
covid-19), mas não: a verdade é 

que a Hungria já está tão 
avançada na vacinação e na 
imunidade de grupo que dispensa 
as restrições a que os portugueses 
ainda estão habituados. Afinal, 
era um vislumbre do futuro.
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As frases

O Chega é uma má  
moda. É ridículo  
copiar a agenda  
da extrema-direita 
europeia  
Álvaro Beleza 
Presidente da SEDES 
 
 
Foi um excelente arraial 
João Cotrim de Figueiredo 
Líder da Iniciativa Liberal 
 
 
Estas propostas, se 
forem convertidas em 
lei, valerão como bunker 
em que os corruptos 
podem acolher-se 
tranquilamente 
Costa Andrade 
Ex-presidente do Tribunal 
Constitucional 
 
 
O trabalho árduo 
começa agora  
Ursula von der Leyen 
Presidente da Comissão 
Europeia 
 

Estamos num  
momento de viragem: 
 a sair do túnel 
João Leão 
Ministro das Finanças 
 
 
É quase constrangedor 
que Costa goze de forma 
permanente com o PSD  
Miguel Pinto Luz 
Autarca em Cascais

O caso O verso

L’important c’est la balle É preciso talento

M
arcelo Rebelo de Sousa e 
António Costa 
enredaram-se, esta 
semana, numa  

espécie de jogos florais em  
que desataram a desafiar-se 
um ao outro e, como é hábito 
nos cantos ao desafio, o nível 
baixou e o interesse aumentou. 
Tudo começou na Feira de 
Agricultura de Santarém, 
continuou em Bruxelas 
(Cimeira da NATO), passou  
por Budapeste e acabou em 
Lisboa. O tema da “cantoria”?  
A gestão da pandemia, mote 
muito apreciado pelos dois,  
mas em que volta e meia 
desafinam. Às tantas, já  
cansado de tanta  
desafinação e à porta do 
verdadeiro desafio — a  
estreia de Portugal no Euro  
2020 —, Marcelo tentou mudar 
de música e ensaiou Gilbert 
Bécaud. Mas deixou cair as rosas 

Quando chega a altura dos 
Santos Populares, há um 
permanente concurso de 
rimas, que normalmente se 
passa ao nível dos manjericos. 
Este ano, passou para os 
cartazes da pré-campanha 
eleitoral em Lisboa e para as 
redes sociais. “Ó meu rico 
Santo António/És o Santo mais 
popular/Elege o Carlos 
Moedas/ para Lisboa 
melhorar”, lê-se num cartaz 
que animou o Twitter por estes 
dias. O outdoor está colocado 
na Avenida da República, mas 
o frufru que causou faz lembrar 
a rima que algumas figuras do 
Bloco gritaram no desfile de 25 
de Abril em 2019, noutra 
avenida, a da Liberdade. “Ó 
meu rico Santo António/Ó meu 
Santo Popular/ Leva lá o 
Bolsonaro/ para ao pé do 
Salazar.“ Conclusão: fazer 
rimas não é para todos.

(no original da música) e 
fugiu-lhe a boca para a verdade: 
“L’important c’est la balle, 
l’important…” António Costa  
lá puxou do diapasão, afinou a 
voz e rematou à baliza:  
“O Presidente e o 
primeiro-ministro estão 
totalmente sintonizados.” No 
final, ganhou a selecção (por 
três golos).

m
”? 
e 
 

dar

rosas 

g )

Bastidores

André Ventura à caça 
do voto em Moura

Será preciso  
um anúncio?

A
ndré Ventura, que tanto 
critica os que se aproveitam 
dos tachos da política, vai 
liderar a lista do Chega à 

Assembleia Municipal de Moura — 
a 210km do Parlamento e da sua 
casa. Para ajudar a resolver os 
problemas do interior alentejano 
desertificado? Não. A primeira 
razão é agradecer aos mourenses 
terem dado ao Chega sempre 
bons resultados — e a si, em 
particular, mais de 30% dos votos 
em Janeiro. A segunda é porque 
Moura “concentra” os problemas 
que o Chega quer resolver no 
país. E, depois, Ventura quer ser o 
exemplo do empenho do partido 
nas autárquicas. Pelo menos 
escolheu um sítio onde se come 
bem. Para o ajudar, já fizemos a 
pesquisa: o bilhete da viagem na 
Rede Expressos entre Lisboa e 
Moura custa 17 euros e a viagem 
demora 3h05m. Só não convém 
Ventura chegar tão tarde à 
paragem do autocarro como 
chega à apresentação de 
candidatos autárquicos.

E
duardo Pinheiro foi, durante 
pouco mais de 24 horas, o 
candidato socialista à Câmara 
do Porto. O secretário de 

Estado da Mobilidade foi 
anunciado numa segunda-feira de 
manhã (dia 8 de Junho) e na terça 
à noite (dia 9) já tinha desistido da 
candidatura. Quando isso se 
soube, Rui Rio, que já se vinha 
metendo com o PS por causa da 
dificuldade de encontrar um 
candidato, foi para o Twitter 
morder mais um bocadinho os 
calcanhares dos socialistas. “Não 
será melhor o PS pôr um anúncio 
no jornal?”, sugeriu o líder do PSD.  
Uma semana depois, e após José 
Luís Carneiro (secretário-geral 
adjunto do partido) se ter posto à 
margem da corrida, o PS achou o 
candidato ideal: Tiago Barbosa 
Ribeiro, deputado, líder da 
concelhia do Porto e mais um 
socialista que duas semanas 
antes tinha informado o seu 
círculo mais próximo de que não 
estava disponível para ser 
candidato contra Rui Moreira. 

 182% 
As queixas apresentadas na PGR 
relacionadas com cibercrimes 
aumentaram 182% em 2020, face 
a 2019, informou o Governo
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A GNR apenas controlou as saídas 

da Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), apesar de o decreto-lei do 

Governo determinar que as 

entradas também estão proibidas 

para quem não tenha um motivo 

válido. Os autocarros de 

passageiros ou de turismo também 

não são controlados nas saídas da 

capital, furando assim o “cerco” 

imposto pelo executivo. 

Estas situações veri caram-se 

pelo menos no controlo policial 

visitado pelo PÚBLICO, nas 

portagens de Alverca no sentido 

Norte-Sul da A1. Também na 

portagem de Loures, com ligação à 

A8, os militares da GNR faziam 

apenas o controlo das saídas de 

veículos. Do lado oposto da 

auto-estrada, tanto na A1, como na 

A8, a via era sempre verde. 

Ao PÚBLICO, o capitão 

responsável con rmou que 

naquele posto da A1 apenas tinha 

ordens para controlar as saídas e 

Reportagem

Luciano Alvarez Texto 

Rui Gaudêncio Fotografia

Saídas de 
Lisboa sob 
controlo. “Há 
malta que 
abusa e depois 
pagamos todos”
GNR apenas controlou saídas da Grande 
Lisboa. Várias pessoas foram barradas, 
mas não houve multas. Autocarros de 
passageiros não são scalizados

não as entradas. 

Em Alverca, a poucos 

quilómetros de um dos limites da 

Área Metropolitana de Lisboa, a 

GNR montou uma espécie de 

fronteira. Onze militares e cinco 

viaturas per laram-se ao longo de 

duas das faixas de rodagem da 

saída da portagem, dando especial 

atenção às viaturas ligeiras que iam 

passando. Entre as 15h, quando 

começou a operação, e as 17h30, 

apenas 20 condutores, em 

centenas de veículos controlados, 

foram obrigados a voltar para trás. 

“Está tudo a correr de forma 

correcta. A maior parte das 

pessoas tem um motivo válido para 

sair da AML. Uns porque trabalham 

na AML, mas vivem fora, ou foram 

a consultas, e até há pessoas que 

foram levar a vacina”, contou ao 

GNR montou uma barreira nas 
portagens de Alverca 

Sociedade Restrição de circulação voltou a entrar em vigor
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PÚBLICO o capitão Luís Canhoto, 

que na tarde de ontem comandava 

a operação nas portagens de 

Alverca. 

O militar diz ainda sentir “um 

volume de tráfego menor do que 

habitualmente acontece numa 

tarde de sexta-feira. “Quem queria 

sair já saiu”, acrescentou. 

Luís Canhoto diz que os cidadãos 

“compreendem bem” o trabalho 

que estão ali a fazer, “até porque 

sabem que estão a cumprir a lei” 

imposta pelo Governo. “A maioria 

das pessoas tem noção das regras 

em vigor e isso tem-se veri cado na 

grande maioria dos carros que 

temos scalizado. A maioria 

apresenta, de facto, um motivo 

válido para sair da AML”, salientou. 

De forma calma e coordenada, 

os militares vão dando ordem de 

forma aleatória aos motoristas para 

pararem os seus automóveis. 

Todos são saudados com uma 

continência, é explicado o que 

estão ali a fazer e só depois pedem 

a carta de condução e os 

documentos da viatura. 

Muitos dos cidadãos já trazem a 

justi cação da empresa, ou outros 

documentos que indiquem uma 

razão válida para sair da AML, 

sobre o tablier da viatura. A 

maioria segue viagem com nova 

continência dos militares. 

“Estou a favor deste controlo. 

Isto [a pandemia] está cada vez 

pior. As pessoas só fazem 

disparates e somos todos obrigados 

a voltar atrás. Vamos lá ver se não 

são necessárias novas medidas”, 

disse ao PÚBLICO Maria Soares, de 

26 anos, que teve de acompanhar a 

mãe a uma consulta médica em 

Lisboa. 

Os militares veri cam a 

“papelada” de centenas de 

automobilistas. É uma operação 

rápida que quase não interfere no 

uxo do trânsito. 

Flávio Pereira, de 43 anos, 

trabalha em Lisboa e mora “perto 

do Carregado. Também ele diz 

compreender bem “a importância 

da medida agora imposta. “Tem de 

ser. Há malta que abusa, não 

cumpre as regras e depois pagamos 

todos. Devia era haver mais 

controlo dos que não cumprem e 

com multas muito pesadas para ver 

se esses palermas entendem que o 

vírus mata”, vincou. 

Um dos que tiveram de voltar 

para trás foi António Domingues, 

de 37 anos. Não tinha qualquer 

motivo válido para sair e teve de 

dar a volta de regresso ao local de 

onde vinha. “Não sabia que era 

proibido sair”, justi ca. 

O Governo anunciou na 

quinta-feira, com menos de 24h de 

antecedência, que “as restrições de 

circulação de e para a AML” seriam 

aplicadas a partir das 15h de hoje 

devido à elevada incidência de 

covid-19 na região. As regras estão 

em vigor até às 6h de segunda. 

Pedro Rios

A variante Alpha (ou inglesa) foi a 

estirpe “dominante” em Maio, mas 

estima-se que a Delta (B.1.617.2 ou 

associada à Índia) “se possa sobrepor 

a esta nas próximas semanas”, alerta 

o relatório de monitorização das 

“linhas vermelhas” elaborado pela 

Direcção-Geral da Saúde e pelo Insti-

tuto Nacional de Saúde Doutor Ricar-

do Jorge (INSA), divulgado ontem. 

Até 16 de Junho, foram identi ca-

dos 157 casos da linhagem Delta. 

“Existe transmissão comunitária des-

ta variante, mais evidente na região 

de Lisboa e Vale do Tejo” (LVT), diz o 

documento. 

Este é um dos “vários indicadores” 

que mostram uma “intensidade e 

pressão crescente nos serviços de 

saúde, em especial na região de LVT”, 

a rmam os peritos. 

A subida de casos de covid-19 em 

Portugal, que dura há algumas sema-

nas, tem já efeitos nas unidades de 

cuidados intensivos (UCI). O número 

diário de casos nestas unidades no 

continente “revelou uma tendência 

crescente”, correspondendo a 36% 

do valor crítico de nido de 245 camas 

ocupadas. No relatório das linhas 

vermelhas da semana passada, esta 

o INSA pedem uma “maior atenção 

à evolução dos indicadores de inci-

dência, virológicos e de impacte, 

assim como ao aumento do nível de 

preparação dos recursos a nível regio-

nal e sub-regional para o controlo e 

mitigação da epidemia em Portugal, 

em especial na população não vaci-

nada ou sem esquema vacinal com-

pleto”. 

O relatório lança vários avisos 

sobre o agravamento da situação epi-

demiológica em Portugal, com espe-

cial enfoque na região de Lisboa e 

Vale do Tejo, que tem sido o “motor” 

da pandemia nas últimas semanas. 

Nos últimos 14 dias, registaram-se, 

em média, 105 casos por cada 100 mil 

habitantes, “com tendência crescen-

te a nível nacional” (era de 83 no rela-

tório de há uma semana). 

O índice de transmissão do coro-

navírus, o R(t), apresenta valores 

superiores a 1 a nível nacional (1,14) e 

em todas as regiões de saúde, “suge-

rindo uma tendência crescente”, que 

é mais “acentuada na região de Lis-

boa e Vale do Tejo, que apresenta um 

R(t) de 1,20”. 

Todos os grupos etários apresen-

tam uma tendência crescente da inci-

dência, mas o que se destaca é o do 

grupo dos 20 aos 29 anos (203 casos 

por 100 mil habitantes). “Embora 

com menor risco individual de evo-

lução desfavorável da doença, os 

indivíduos deste grupo podem con-

tribuir para a transmissão à popula-

ção mais vulnerável e ainda não vaci-

nada.”

Linhas vermelhas

Variante Delta deverá ser “dominante” em Portugal
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NOVOS CASOS DIÁRIOS

862.926

Em 18 de Junho de 2021, às 15h00
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Sofia Neves

O número de concelhos acima do 

limite de incidência de 120 casos por 

100 mil habitantes quase duplicou no 

espaço de uma semana. Entre a pas-

sada sexta-feira e ontem, altura em 

que a Direcção-Geral da Saúde fez a 

última actualização deste indicador, 

o número de municípios acima do 

limite passou de 22 para 40. 

Segundo o boletim, há 32 conce-

lhos com uma incidência entre 120 e 

239,9 casos por 100 mil habitantes 

(acima do primeiro limite de risco 

imposto pelo Governo); seis que regis-

tam entre 240 e 479,9 casos e dois que 

têm entre 480 e 959,9 casos. 

Todos os 18 municípios da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) estão 

acima do limite de incidência de 120 

casos por 100 mil habitantes. Na 

semana passada, apenas quatro esta-

vam neste nível de risco (Sesimbra, 

Lisboa, Cascais e Sintra). Os conce-

lhos com mais casos são Lisboa, 

Sesimbra, Cascais e Barreiro. Lisboa 

passou de uma incidência de 222 

casos por 100 mil habitantes para 303 

casos (uma subida de 38%). 

O número de concelhos no pata-

mar dos 120 aos 239,9 casos aumen-

tou de 17 para 32 no espaço de uma 

semana. Neste grupo, os municípios 

com uma incidência mais elevada são 

Odivelas (192), Oeiras (199), Sintra 

20 casos por 100 mil habitantes nos 

últimos 14 dias. Além disso, há 105 

concelhos no segundo patamar mais 

baixo de risco, o que signi ca que 

quase 70% dos municípios do país 

(69,4%) estão longe do limite da inci-

dência. 

A fase de descon namento, em que 

Portugal entrou a 11 de Junho, abriu a 

porta a novos critérios para os conce-

lhos com menor densidade popula-

cional. Nestes municípios de baixa 

densidade populacional, cerca de um 

terço do território nacional, os limites 

de incidência passam assim para o 

dobro: entram em alerta quando atin-

gem os 240 novos casos (em vez de 

120) e recuam nos patamares de des-

con namento quando chegam aos 

480 novos casos (antes ,aos 240). Para 

os restantes, os patamares são os que 

já estavam em vigor.

Área Metropolitana de Lisboa toda acima dos 120 casos por 100 mil habitantes

Concelhos acima do limite quase duplicam

(199), Ponta Delgada (203), Sobral de 

Monte Agraço (207), Cascais (217) e 

Lagoa, nos Açores (238). 

No nível seguinte (240 a 479,9 

casos), há mais dois concelhos do que 

na semana passada. São eles Sesim-

bra (337), Sardoal (374), Sertã (316), 

Lisboa (306), Albufeira (265) e Grân-

dola (253). Há ainda dois concelhos 

que registam entre 480 e 959,9 casos 

por 100 mil habitantes, o segundo 

nível mais alto da escala: Odemira 

(506), que na semana anterior estava 

no nível abaixo, e Ribeira Grande (494 

casos), que se mantém no mesmo 

nível da semana passada. 

Não há nenhum concelho em Por-

tugal no nível máximo de incidência. 

Por outro lado, existem 109 concelhos 

(35% dos municípios do país) com 

uma incidência cumulativa nula ou 

de nível mínimo: registam menos de 

Lisboa teve 
uma subida da 
incidência 
na ordem dos 
38 por cento 
em apenas 
uma semana

percentagem era de 29%. 

Com 57 doentes internados em 

cuidados intensivos, a região de LVT 

representa 65% do total nacional des-

te indicador. O grupo etário com 

maior número de internamentos em 

UCI por covid-19 é o dos 50 aos 59 

anos (27 casos a 16 de Junho). 

Perante a maior prevalência da 

variante Delta, que é tida como mais 

transmissível, e a previsível subida 

dos internamentos em UCI, a DGS e 

Cresce a “pressão” nos 
serviços de saúde, 
sobretudo na região de 
Lisboa, avisam DGS e 
Instituto Ricardo Jorge
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Sociedade

Mais de 40% das camas para estudantes  
do ensino superior sem data de conclusão

Plano implementado a um 
ritmo mais baixo do que o 
previsto, mas Governo 
garante mais de mil lugares 
no arranque do ano lectivo

Samuel Silva

Mais de 40% das camas incluídas no 

programa do Governo para respon-

der à falta de residências para os alu-

nos do ensino superior ainda não têm 

uma data prevista para poderem 

começar a ser usadas. O Plano Nacio-

nal de Alojamento no Ensino Superior 

(PNAES) continua a ser implementa-

do a um ritmo mais lento do que o 

prometido. A tutela garante que há 

1100 camas “intervencionadas” até ao 

arranque do próximo ano lectivo, 

mas nem todas são novas. 

De acordo com o último relatório 

de acompanhamento do PNAES, 

publicado no site da Direcção-Geral 

do Ensino Superior, há cerca de 80 

projectos (que equivalem a 6426 

camas) ainda em fase de análise pelas 

instituições de ensino superior ou 

pelas autarquias que, em muitos 

casos, são parceiras no investimento. 

Não têm, por isso, uma data de nida 

para poderem receber alunos. 

Estes mais de 6000 lugares corres-

pondem a 42,5% de todos os que 

estão incluídos actualmente no 

PNAES. Este plano, que foi pela pri-

meira vez anunciado pelo Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-

rior (MCTES) em 2018, previa na sua 

primeira versão 11.500 camas. No 

entanto, a lista continuou a crescer e 

são agora mais de 15 mil. 

O crescimento do PNAES veri ca- 

-se apenas nas intenções de obras, 

porque a concretização continua a 

avançar a um ritmo mais lento do que 

o previsto. Entre 2020 e 2021, deviam 

ter sido disponibilizados 5200 luga-

res, mas foram apenas 4180 as camas 

“intervencionadas”. O secretário de 

Estado do Ensino Superior, João 

Sobrinho Teixeira, assegura, porém, 

que a implementação do plano “está 

a correr dentro do esperado”. 

Destas mais de 4000 camas, 2837 

estão em obra neste momento. Qua-

se 1800 vão ter as intervenções con-

cluídas antes do nal do ano civil, 

mas já depois do arranque do novo 

ano lectivo — ou seja, entre Outubro 

e Dezembro. Apenas duas estruturas 

são realmente novas, o edifício Casa 

da Obra, na Batalha, que vai servir 

estudantes do Instituto Politécnico de 

Leiria graças a um investimento da 

autarquia (30 camas) e a residência 

da Escola Superior de Desporto de 

Rio Maior, nanciada com verbas do 

de residências universitárias, o Fundo 

Nacional para a Reabilitação do Edi

cado, gerido pela empresa pública 

Fundiestamo. Mais de 40% dos pro-

jectos foram considerados “inviáveis”, 

por motivos técnicos ou económicos, 

e outros 20% ainda estão em análise. 

Contas feitas, o nanciamento pela 

Fundiestamo só vai viabilizar 25 pro-

jectos de residências estudantis. 

“Houve mais di culdades” do que 

o previsto, reconhece Sobrinho Tei-

xeira. Muitos dos investimentos 

“eram difíceis de executar”, ao que 

se juntam as limitações de nancia-

mento, que chegava no máximo a 

30% do valor global. O secretário de 

Estado do Ensino Superior garante 

que há agora capacidade de ultrapas-

sar estas di culdades com recurso a 

fundos comunitários. “Há 375 milhões 

para alojamento estudantil no Plano 

de Recuperação e Resiliência, o que 

vai facilitar o processo.” 

Este investimento destina-se a 15 

mil camas, muitas das quais já cons-

tam do último relatório de acompa-

nhamento PNAES e vão agora poder 

ser nanciadas por esta via.

Orçamento do Estado (100 camas). 

As restantes correspondem sobre-

tudo a renovações de infra-estruturas 

existentes. Tal como o PÚBLICO já 

tinha notado no início deste ano lec-

tivo, o Governo contabiliza como 

camas “intervencionadas” todos os 

lugares das residências onde tenham 

existido obras, nomeadamente ao 

nível do conforto térmico, infra-estru-

turas de águas, energia ou gás ou 

reparação de coberturas. 

“Mais” 1100 camas 
Há, porém, casos em que a contabili-

zação desses lugares vai para lá da 

intervenção feita. O exemplo mais 

claro é o da residência Alberto Ama-

ral, na Universidade do Porto, que há 

anos tinha uma ala encerrada por 

causa de problemas estruturais. Um 

investimento de 2,5 milhões de euros 

vai permitir, até ao nal do ano, rea-

brir essas 112 camas. No entanto, o 

relatório do PNAES contabiliza 326 

camas nessa residência, ou seja, qua-

se a totalidade dos lugares disponí-

veis, incluindo aqueles que nunca 

deixaram de estar a ser usados. 

Na Universidade Nova de Lisboa, 

as obras em curso na residência 

Fraústo da Silva vão permitir aumen-

tar a capacidade da infra-estrutura 

em cerca de duas dezenas de camas. 

O PNAES contabiliza todos os seus 

210 lugares. 

Fonte do MCTES esclarece que essa 

contabilização “tem por base a infor-

mação de que as instituições de ensi-

no superior reportam nos inquéritos 

anuais de monitorização da execu-

ção” do plano. “O nível de profundi-

dade das intervenções nos edifícios 

sinalizados para integrar o PNAES é 

da responsabilidade de cada institui-

ção”, acrescenta a tutela. 

De acordo com o mesmo relatório, 

cam concluídas, a tempo do início 

do novo ano lectivo, obras em mais 

1144 camas. Nenhuma delas corres-

ponde a uma residência estudantil 

nova. O PNAES prevê mais 1351 camas 

intervencionadas durante o próximo 

ano. O processo acelera em 2023, 

altura em que estão previstas 2400 

camas novas, entre as quais as que 

vão ser criadas na residência que vai 

ocupar as antigas instalações do 

A falta de alojamento em residências universitárias é um problema para estudantes deslocados de casa

NELSON GARRIDO

O Governo 
contabiliza como 
novas camas que 
tiveram obras, mas 
que já existiam  
e eram usadas  
por estudantes

Ministério da Educação, em Lisboa. 

Há ainda 820 camas cuja conclusão 

está prevista para lá de 2023 — algu-

mas apenas em 2026. 

“Bazuca” dá 375 milhões 
O principal motivo para o atraso na 

concretização do plano continua a ser 

o arranque frouxo veri cado no ano 

passado. Foram executadas pouco 

mais de metade (54%) das 2500 

camas prometidas — são 1343 lugares 

apresentados como “concluídos”. 

Parte deste fenómeno explica-se 

pela di culdade de implementação 

do instrumento inicialmente utilizado 

pelo MCTES para nanciar a criação 



Tempo
de surfar
#TempoDeSer

É tempo de começar. Voltamos a encher o peito, 
percorremos a costa e remamos com novos horizontes. 
De cima a baixo, regressamos aos areais e emergimos 
outra vez. Porque este tempo tem a maré a nosso favor. 
É tempo de surfar. É tempo de ser.
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Não era a primeira 
vez que o menino 
saía sozinho para 
ir ter com o pai. 
Desta vez, correu 
mal e perdeu-se 
José Monteiro 
PJ da Guarda

Noah continua internado no Hospital 

de Castelo Branco para ser avaliado e 

sujeito a perícias médico-legais. À 

partida, vai car internado pelo 

menos mais um dia, acompanhado 

pela mãe, segundo a directora clínica 

do Hospital Amato Lusitano, Eugénia 

André, que ontem de manhã fez um 

ponto de situação sobre o estado de 

saúde da criança. A médica explicou 

que a criança chegou ao hospital por 

volta das 22h. Estava sonolento, desi-

dratado e recebeu soro. Despertou, 

falou com os pais e dormiu tranquila-

mente. Às 9h29 continuava a dormir. 

“Está fora de perigo. Tem algumas 

escoriações que eram previsíveis, 

mas nada de preocupante. E hoje 

[ontem], que é o que interessa, dor-

miu toda a noite, alimentou-se. Já 

fosse apenas encontrado hoje 

[ontem], a chover, estaria em hipo-

termia.” 

A mãe de Noah cou no hospital e 

o pai regressou a casa. Devido às res-

trições relacionadas com a pandemia, 

apenas foi permitido car um dos 

pais com a criança. O pai, segundo a 

médica, estava muito cansado devido 

a todo o stress a que foi sujeito. S.T.

O pai de Noah no momento em 
que voltou a encontrar o filho

Não há indícios de intervenção de terceiros, 
nem de negligência dos pais, diz Judiciária

PJ também recolheu 
indícios que sugerem que a 
cadela não abandonou 
Noah. Só não conseguiu 
passar por uma vedação

Sónia Trigueirão

A Polícia Judiciária (PJ) continua a 

investigar o desaparecimento de 

Noah, o menino de dois anos e oito 

meses que esteve desaparecido em 

Proença-a-Velha, mais de 35 horas, e 

que foi encontrado vivo, apenas com 

alguns arranhões e desidratado, na 

noite de quinta-feira. 

Ao PÚBLICO, José Monteiro, coor-

denador da PJ da Guarda, disse que, 

apesar de a investigação ainda ser 

embrionária, até ao momento não há 

indicação da intervenção de terceiros 

no desaparecimento da criança. E 

que terá sido um desaparecimento 

espontâneo. Também não há indício 

de negligência por parte dos pais, 

mas esta questão, segundo o coorde-

nador da PJ, terá de ser avaliada com 

o devido tempo e pelo Ministério 

Público (MP). 

José Monteiro quis ainda vincar e 

deixar claro que “uma situação desta 

natureza envolve duas vertentes 

absolutamente claras. Por um lado, a 

vertente prioritária de busca e salva-

mento da pessoa desaparecida e a 

vertente da investigação criminal, 

uma vez que está preenchido o pres-

suposto da intervenção de uma polí-

cia de investigação criminal.” “A PJ o 

que faz é investigar os factos e entre-

gá-los”, sublinhou. 

Sobre os indícios encontrados até 

agora, José Monteiro adiantou que é 

possível dizer, por exemplo, que a 

cadela terá, de facto, acompanhado 

o menino e que só o deixou porque a 

criança passou por um buraco muito 

pequeno numa vedação. “Há indícios 

de que o animal tentou passar e forçar 

a abertura, mas não conseguiu”, dis-

se o coordenador da PJ, segundo o 

qual a cadela não abandonou a crian-

ça porque foi encontrada precisa-

mente muito perto dessa abertura. O 

animal terá cado no último sítio 

onde esteve com Noah e foi aí que foi 

encontrada na quarta-feira à noite.  

Depois de passar a vedação, o 

menino terá despido a T-shirt e con-

tinuado a andar. Há indícios de ter 

passado o rio num local em que o cau-

dal não devia ter mais do que 20 cen-

tímetros, tendo depois abandonado 

os calções, a fralda e uma galocha. A 

outra ainda não foi encontrada. E 

continuou a andar. Os indícios reco-

lhidos até agora indicam que a seguir 

Noah passou numa zona de lama 

xar a porta entreaberta, e não era a 

primeira vez que o menino saía sozi-

nho para ir ter com ele. Desta vez, 

correu mal e perdeu-se.” 

Mas ressalva que será o MP e a 

Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens (CPCJ) de Idanha-a-Nova, que 

já disse que está “a analisar e a acom-

panhar” este caso, que avaliarão a 

família. Cabe a estas duas entidades 

determinar se Noah está em perigo e 

se os seus pais foram negligentes. 

Casal tem dois lhos 
Em Proença-a-Velha, ninguém tem 

nada a apontar aos pais de Noah. O 

pai é uruguaio e tem 42 anos e a mãe 

é portuguesa e tem 36. Sabe-se que 

são amantes da natureza e da   agri-

cultura biológica. E que, além de 

Noah, têm mais uma lha de seis 

anos. O pai trabalha no campo e a 

mãe no turismo rural. 

São um casal com uma história de 

vida fora do comum. Conheceram-se 

em Lisboa. Ela trabalhava na área do 

audiovisual e ele era chefe de cozi-

nha. Em 2013, decidiram viajar pela 

Europa numa carrinha amarela de 

1984, movida unicamente a óleo 

vegetal usado. Queriam promover a 

ideia de um planeta “sustentável”. 

Contaram num blogue a viagem, 

que durou cinco anos. Andaram 

pelo Sul da Europa, em voluntaria-

do, e chegaram até à Turquia. 

Depois, instalaram-se na Grécia, no 

ReGreen, um projecto europeu dedi-

cado à economia verde, para con-

cretizar “o sonho de transitar para 

um modo de vida mais ecológico e 

conectado à natureza”. 

A lha mais velha nasceu durante 

a viagem. Contam como se dedicaram 

à agricultura e que viveram em ten-

das, quartos, casas, apartamentos, 

hospitais e na carrinha amarela. Até 

que decidiram voltar de malas e baga-

gens para Portugal e instalaram-se na 

Beira Baixa.

onde deixou as pegadas. A mãe disse 

que o lho gostava muito de brincar 

na lama e que isso poderia explicar o 

facto de ele ter passado nessa zona 

descalço. 

A “ajuda” de Noah 
Foram as roupas e as pegadas que 

Noah foi deixando para trás que leva-

ram a PJ a sugerir, durante a reunião 

com a GNR, por volta das 16 horas de 

quinta-feira, que o perímetro fosse 

alargado. “Tivemos sorte”, diz José 

Monteiro, sublinhando que, depois 

da reunião, voluntários e forças de 

segurança mudaram de direcção nas 

buscas. 

Noah viria a ser encontrado às 20 

horas por um casal de estrangeiros 

que participava nas buscas e com 

quem a PJ também já falou para per-

ceber as circunstâncias em que tal 

ocorreu. O pai estava no posto de 

comando da GNR quando recebeu 

uma mensagem a dizer que Noah  

tinha sido encontrado. Rapidamente 

se deslocou para o local e agarrou-se 

ao lho, sentou-se no chão com ele 

no colo e deu-lhe água. 

Outros indícios de que Noah terá 

mesmo percorrido quase 10km, sozi-

nho e sem roupa, durante mais de 

30 horas, são as pequenas escoria-

ções que tem no corpo, nos pés, no 

dorso e no abdómen. E o facto de 

estar desidratado. 

Para o coordenador da PJ da Guar-

da, do ponto de vista criminal, di cil-

mente haverá dolo de abandono. 

Segundo José Monteiro, é preciso 

contextualizar a vivência da família, 

pessoas que levam uma vida pacata 

no campo. “Era costume o pai sair 

cedo para trabalhar no campo e dei-

falou com a mãe, com a enfermeira e 

os meus colegas e agora está outra vez 

a dormir”, contou Eugénia André, 

que explicou que Noah só sairá do 

hospital totalmente estabilizado e 

com a nutrição restabelecida. 

A directora clínica diz que Noah 

apenas chegou desidratado e com 

escoriações no abdómen, dorso e nos 

pés, uma vez que estava despido. “Se 

Ainda não teve alta

Noah encontra-se estável e dormiu a noite toda
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A Comissão da Liberdade Religiosa e o Alto Comissariado
para as Migrações promovem a conferência 

“20 anos da Lei da Liberdade Religiosa”

 a ocorrer no dia 22 de junho, com início às 15h,
sob a presidência de

Sua Excelência o Presidente da República,
e com a participação

da Ministra de Estado e da Presidência,
da Ministra da Justiça,

do Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa,
da Alta Comissária para as Migrações,

do Cons. José de Sousa Brito,
do Prof. Doutor Jónatas Machado,

entre outras individualidades.

A participação presencial é reservada aos convidados.

A conferência pode ser visualizada em direto através do youtube 
acessível pelo site do Alto Comissariado para as Migrações.

Não é necessária inscrição prévia.

PUBLICIDADE

Foi “execução sumária”. MP quer 22 anos  
de prisão para homicida por ódio racial

Ministério Público alega  
que o homem que disparou 
contra Bruno Candé é um 
perigo para a sociedade. 
Acórdão a 28 de Junho

Joana Gorjão Henriques

Foi premeditado e tratou-se de uma 

“execução sumária” de Bruno Candé, 

“sem apelo, nem agravo”. Estas são 

palavras do Ministério Público (MP) e 

suportaram o pedido de 22 anos de 

prisão para o homicida confesso do 

actor a 25 de Julho do ano passado. A 

leitura do acórdão está marcada para 

dia 28 de Junho. 

O MP considerou terem cado pro-

vadas as motivações de ódio racial do 

homem de 77 anos que esteve em 

Angola durante a guerra colonial. De 

“especial perversidade”, a procura-

dora referiu ainda que o crime teve 

origem numa motivação fútil. Desta-

cou a postura de frieza com que exe-

cutou o acto e a “indiferença e ausên-

cia de emoção” durante o julgamento. 

Deu como provadas as expressões 

com conteúdo racista proferidas por 

Evaristo Marinho, repetidas por tes-

temunhas em sede de julgamento. Tal 

como na outra sessão, o arguido assis-

tiu impávido às alegações do MP. 

O relatório do médico do Instituto 

Nacional de Medicina Legal e Clínica 

Forense considerou que Evaristo 

Marinho estava consciente dos seus 

actos e era imputável. A este médico, 

citou a procuradora, Evaristo Mari-

nho referiu: “Estou na PJ por ter 

matado um preto”. A procuradora 

disse também que resultaram “abso-

lutamente demonstradas” as decla-

rações de Marinho para Bruno Candé 

como “preto de merda, eu mato-te”. 

Citou várias testemunhas que assisti-

ram aos desacatos e salientou o relato 

de uma lojista sobre um episódio com 

contornos semelhantes, um mês 

ódio racial e a rmou ao colectivo: 

“Nós, afro-descendentes, que nasci-

dos em Portugal, tal como Bruno 

Candé, sofremos desde muito jovens 

as várias manifestações de racismo 

estrutural, estamos habituados a que 

nos arrebatem as palavras descon-

ando que não sabemos falar (…) 

Quando vítimas, atacam-nos, desu-

manizam-nos e criminalizam-nos. A 

nossa dor não incomoda, o nosso 

sangue não choca e as nossas lágrimas 

não emocionam. Quando nos matam, 

a estratégia passa, muitas vezes, por 

tentar diminuir a imputabilidade do 

agressor, por atacar a nossa dignidade 

como pessoas tentando criar a ideia 

de que somos desnecessários a essa 

sociedade, portanto, merecíamos 

morrer. A grande diferença nesta 

situação é que fomos literalmente 

caçados.” 

Cá fora, um grupo de activistas 

dizia: “É claro que o racismo matou 

Bruno Candé”.

nida de Moscavide, e atribuiu-o a um 

impulso. “Quando vi o riso dele em 

tom de gozo, perdi a cabeça.” 

A advogada de Evaristo Marinho, 

Alexandra Bordalo Gonçalves, presi-

dente do Conselho de Deontologia de 

Lisboa da Ordem dos Advogados, 

negou que a motivação fosse ódio 

racial e referiu que proferir palavras 

preconceituosas ou mesmo racistas 

não chegam para se considerar que 

houve ódio racial. Questionou tam-

bém vários elementos da vida do actor 

para pôr em causa o pedido de indem-

nização feito pelas mães dos três 

lhos. Chamou “arguido” por várias 

vezes a Bruno Candé, sem corrigir. 

Depois de assistir impávido, Evaris-

to Marinho, questionado sobre se 

queria acrescentar algo, disse: “Fui 

muito mal tratado durante o julga-

mento. Tentaram meter na minha 

boca palavras que eu não disse.” 

Semedo Fernandes, advogado das 

famílias, pediu a condenação por 

antes do ocorrido. 

Evaristo Marinho estava acusado 

de homicídio quali cado, com moti-

vação de ódio racial. Na primeira 

sessão, a 13 de Maio, confessou ter 

disparado seis tiros contra Bruno 

Candé, em plena luz do dia na Ave-

Bruno Candé foi baleado

Sociedade
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Os juízes sem beca que 
levam experiência de vida 
aos tribunais de menores
Têm pro ssões diversas e desempenham uma espécie de papel de jurados  
nos tribunais de família e menores. O PÚBLICO assistiu a julgamentos e falou 
com quatro dos mais de mil juízes sem beca que existem em Portugal.  
É “um trabalho de cidadania, de voluntariado”

Vitória tem 12 anos, mas, de pé, 

impávida, a ouvir a procuradora do 

Ministério Público (MP) e a juíza a 

relatarem as razões que a levam a 

estar na sala do tribunal, ninguém 

diria. Alta, tem o corpo de uma 

jovem com pelo menos 15 anos. Os 

factos praticados apontariam 

igualmente para uma menina mais 

velha. De resto, a discrepância 

entre a idade real e a sua aparência 

é sublinhada pelo tribunal.  

Colocou detergente na sopa na 

casa de acolhimento onde vivia, 

ameaçou colegas com facas, 

enfrentou auxiliares, deu-lhes 

murros e pontapés, chamou-lhes 

nomes — não uma, mas várias 

vezes. Na escola, atirou com um 

dossier e agrediu um colega que 

estava numa cadeira de rodas. 

Quando contrariada, Vitória — 

nome ctício — tem di culdade em 

lidar com a frustração. Este é o 

retrato traçado no inquérito tutelar 

Reportagem

Joana Gorjão Henriques

Sociedade

NUNO FERREIRA SANTOS
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Este economista decidiu 

candidatar-se ao cargo por sugestão 

de um familiar. “Deve ter sido pela 

forma como me relaciono. Sou uma 

pessoa bastante interventiva, gosto 

de participar e de ajudar”, comenta 

ao PÚBLICO à saída da sessão.  

Segundo a lei, podem ser juízes 

sociais cidadãos portugueses “de 

reconhecida idoneidade” com mais 

de 25 anos e menos de 65, que 

saibam ler e escrever português; 

estejam no pleno gozo dos direitos 

civis e políticos e não estejam 

pronunciados nem tenham sofrido 

condenação por crime doloso. Não 

há formação para juízes sociais. 

Quem for aceite apresenta-se e 

cumpre um “mandato” de dois 

anos.  

O economista considera que seria 

necessário implicar os pais nestas 

situações; e essa será uma das 

questões para as quais vai tentar 

“sensibilizar” o tribunal. “Se calhar, 

em vez de as crianças serem 

institucionalizadas, deveriam ser os 

pais.” Hélder Frade reconhece que 

o tribunal existe para aplicar 

a lei, mas considera: “Estas 

Filipa Flor (à esquerda) 
É licenciada em Direito e juíza 
social desde 2016. Diz que o seu 
trabalho “humaniza” mais as 
decisões 
 
Margarida Lopes (em cima) 
É licenciada em Psicologia e tem 
o sonho de estudar Direito

educativo que propõe o seu 

internamento por dois anos em 

centro, em regime semiaberto. Há 

dezenas de factos enumerados pelo 

MP, que terão sido praticados por 

Vitória, que sustentam a decisão. 

Na sala do Tribunal de Família e 

Menores de Lisboa, Vitória não fala; 

usa óculos e os seus olhos estão 

meio tombados, desamparados. 

Atrás dela estão os pais, cada um na 

sua cadeira, separados por alguns 

metros. Não se falam. O pai, com 

porte atlético, tem várias tatuagens 

no braço, entre elas o nome da 

lha. A mãe, elegante e alta, mostra 

uma postura serena. Ambos são 

descritos pelos técnicos como 

estando ausentes da vida de Vitória. 

A juíza dirá mais tarde ao PÚBLICO: 

“Nunca me apareceu um processo 

de uma criança de 12 anos que 

tenha praticado tanta coisa errada.” 

De manhã, ouvem-se 

testemunhas. Colegas da casa de 

acolhimento onde vivia Vitória 

descrevem uma menina sem 

amigas, que causava medo às 

colegas. Auxiliares de educação e 

técnicas falam de episódios em que 

pública dos tribunais” — assim os 

descreve o Ministério da Justiça. 

“Com a sua actividade, 

sensibilizam-se os tribunais para os 

valores sociais dominantes e 

despertam-se os cidadãos para uma 

avaliação objectiva da actividade 

judiciária, assim como para o 

imperativo de cumprimento da 

lei”, acrescenta.  

Ao longo da sessão, podem 

intervir. Nesta, apenas um dos 

juízes sociais faz uma pergunta. 

Ouve-se um deles comentar com a 

juíza, no início da sessão, que se 

está perante uma situação de “falta 

de afecto”.  

Para Hélder Frade, de 59 anos, 

juiz social há cerca de um ano, este 

é o segundo julgamento no qual 

participa. É um dos 1145 juízes 

sociais efectivos que existem no 

país com competência para intervir 

em matéria de menores, segundo o 

Artigo 31.º do Decreto-Lei N.º 

156/78, de 30 de Junho. Depois de 

apresentarem a sua candidatura, os 

juízes são nomeados pelo ministro 

da Justiça. Não são remunerados, 

mas têm direito a ajudas de custo.  c

chamaram a polícia porque Vitória 

as empurrou e agrediu por diversas 

vezes. Quando ca 

“descompensada”, dá socos e 

pontapés, descreve uma delas. 

Quase todos os dias havia 

problemas, continua. E os 

comportamentos de Vitória eram 

premeditados, descreve outra 

técnica. A directora da casa conta 

que a instituição se desorganizou 

com a sua presença. Tentaram 

várias abordagens, sem sucesso. A 

determinada altura refere-se que 

Vitória toma medicação, mas não se 

fala de nenhum diagnóstico. 

Participação popular 
Este é um processo diferente dos 

outros. Não se trata de um 

processo-crime. Por isso há 

especi cidades. Ao lado da juíza e 

da procuradora do Ministério 

Público estão mais dois homens. 

São juízes sociais que, como os 

jurados do tribunal do júri, 

representam uma forma de 

“participação popular na 

administração da justiça com 

aptidão para aproximar a opinião 

Sociedade

NUNO FERREIRA SANTOS
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crianças precisam de carinho e 

estas instituições deveriam 

acarinhá-las...”  

Por acaso, o outro juiz social 

também é economista. Com 50 

anos, gestor de empresas, Paulo 

Cardoso participa em 

colectividades e associações e 

exerce funções em várias 

instituições particulares de 

solidariedade social. Tem um 

historial de voluntariado, e é juiz 

social há dois anos; o processo de 

Vitória é o sexto em que participa. 

“Podemos dar uma opinião de fora 

do direito a quem exerce o direito. 

Há muita coisa que é analisada sem 

um cariz social, de afecto que 

muitas vezes estas crianças 

requerem. Já tive casos em que, se 

fosse aplicar o direito, iriam 

separar-se irmãos. Estar um juiz 

social por vezes levanta questões”, 

considera. 

No caso de Vitória, os juízes 

sociais e a juíza conversaram sobre 

a ausência de resposta do Estado 

para jovens que apresentam 

problemas de comportamento que 

os centros de acolhimento não 

família há um par de anos e 

considera que esta é uma área que 

exige preparação e conhecimento 

multidisciplinar. “Não basta saber 

direito para se ser um bom juiz de 

família e menores. Daí a 

importância dos juízes sociais...”  

“Falta de humildade”  
Na mesma sala do tribunal, dias 

depois, com outra juíza e juízes 

sociais, um jovem prestes a chegar 

à maioridade, “Raul”, está a ser 

avaliado por causa de ofensas à 

professora. Recusou as medidas 

sugeridas pelo tribunal, queixa-se 

de que ia injustamente para a rua. 

As injúrias à professora são alguns 

dos factos enumerados pelo 

tribunal: chamava-lhe nomes, batia 

palmas, imitava o som de uma 

cobra quando a professora falava, 

não lhe obedecia, provocava, 

instigava a turma a rebelar-se.  

 A professora sublinha que não 

deseja mal ao ex-aluno e que os 

factos ocorreram há cerca de dois 

anos, mas relata que era ofendida e 

que foi forçada a pedir baixa 

psiquiátrica. Fez participação à 

conseguem resolver, mas cuja 

solução não passa necessariamente 

pelos centros educativos. “Entendo 

que devia haver um patamar 

intermédio”, refere este juiz social. 

“Temos os centros de acolhimento, 

que não estão preparados para este 

tipo de jovens, e depois passamos 

para centros educativos, que são 

mais pesados.” 

Todos os casos que lhe passaram 

pelas mãos são “problemas de 

enquadramento familiar”, refere. 

“São questões sociais, parentais, de 

famílias desorganizadas que levam 

a que estas situações e estes miúdos 

que não têm culpa nenhuma sejam 

arrastados neste processo. Esta 

miúda vai car sempre com uma 

carga.”  

Na tomada de posse dos juízes 

sociais ainda encontrou alguns 

amigos, mas não há um sindicato 

ou uma associação; pouco se 

conhecem entre si. “O importante é 

que quem vem para juiz social 

esteja consciente de que está a fazer 

um trabalho de cidadania, de 

voluntariado no sentido de ajudar a 

sociedade. Essa participação cívica 

é que é interessante.” Que 

características deve ter um juiz 

social? “Tem de ter o mínimo de 

experiência de vida para vir fazer 

alguma coisa”, considera. 

No nal da audiência, a juíza com 

toga, Isabel Ferreira, troca 

impressões com os juízes sociais. 

Mais tarde, explica ao PÚBLICO que 

a intervenção destes juízes se 

circunscreve aos processos de 

promoção e protecção de crianças 

e aos processos tutelares educativos 

em que é preciso aferir se os 

menores praticaram factos 

tipi cados como crime e se isso 

implica uma medida que tem como 

consequência o internamento em 

centro educativo — como é o caso 

de Vitória. “O processo tutelar 

educativo é uma espécie de 

processo-crime”, e o objectivo é 

“reintegrar o menor”, a rma.  

Tinha sido aplicada uma medida 

cautelar a Vitória, uma espécie de 

“prisão preventiva” das crianças. 

Se, por um lado, a casa de 

acolhimento já não é capaz de 

responder às necessidades de 

Vitória, por outro, a juíza considera 

que houve necessidade de ter uma 

intervenção “mais limitadora e 

castradora da sua liberdade”.  

Para Isabel Ferreira, o papel dos 

juízes sociais destaca-se pelo 

envolvimento da sociedade e pela 

sua responsabilização nas decisões. 

Da sua experiência, têm tido um 

papel “importantíssimo”. 

“Consegue-se também aferir junto 

destas pessoas o que são os valores 

sociais dominantes. Colhemos a 

sensibilidade destes cidadãos e 

conseguimos reforçar sentimentos 

de legalidade, adequação do 

comportamento e das acções”, 

refere. Tem trabalhado com 

diferentes per s e consegue daí 

receber “outras formas de pensar, 

outras sensibilidades”. Quando os 

juízes têm competências a nível da 

componente social, “a mais-valia 

ainda é maior”. “Num ou noutro 

momento, percebemos a falta de 

conhecimento de alguns juízes 

sociais, mas não é isso que importa, 

o objectivo é trazer a decisão e 

envolver a sociedade na 

administração da justiça.” 

Isabel Ferreira está no tribunal de 

Sociedade
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último recurso.”  

Raul fez um depoimento sem 

humildade, considera, mas tem 

uma estrutura familiar coesa, 

sabemos que os pais “são pessoas 

preocupadas”. “Muitos vão para ali 

sozinhos”, diz. “O dé ce de atenção 

não é desculpa para tudo. Ainda 

mais se é medicado. Ele 

comporta-se assim porque quer.” 

Considera que o mais indicado para 

Raul seria fazer trabalho social num 

lar ou com crianças desfavorecidas, 

“para o fazer pensar um 

bocadinho”.  

Acredita que, em geral, 

sobretudo nos processos tutelares 

educativos, o tribunal pode ser uma 

oportunidade para os jovens “se 

encaixarem na sociedade e terem 

um futuro diferente daquele que é 

expectável”.  

Formada em Direito, Filipa Flor 

considera que um juiz social traz a 

um julgamento “a vivência na 

comunidade” em que está inserido 

e “uma visão um bocadinho 

diferente”: “Se calhar 

humanizamos mais a coisa, damos 

um toque menos formal...”

Hélder Frade (à esquerda) 
É economista e juiz social há um 
ano. Ainda só participou em dois 
julgamentos 
 
Paulo Cardoso (em cima) 
Tem um historial de 
voluntariado. Aos 50 anos, é um 
dos cerca de 1100 juízes sociais 
que existem no país 

polícia deste jovem e de outros 

colegas. Os pais assistem ao 

julgamento, contrataram um 

advogado conhecido para defender 

o lho (Ricardo Serrano Vieira). O 

pai diz que o lho tem um problema 

de saúde e parece usar isso como 

justi cação. Insurge-se pelo facto 

de já ter sido aplicada uma 

suspensão de dez dias pela escola, o 

que “o prejudicou”.  

Desta vez há duas juízas sociais: 

Margarida Lopes, de 30 anos, e 

Filipa Flor, de 45. A juíza de direito 

fala com paciência para Raul, 

explica que ele não será condenado 

por um crime, mas que os factos 

praticados podem assumir outros 

contornos depois de ele atingir a 

maioridade. É um alerta, e estas 

sessões servem também para isso 

mesmo. 

Licenciada em Psicologia e 

mestre em Psicologia Forense e 

Exclusão Social, Margarida Lopes 

não é propriamente alguém de fora 

da área; faz parte de uma equipa 

multidisciplinar que dá assessoria 

aos tribunais e trabalha em 

processos de promoção e protecção 

julgamentos de dois tipos: 

processos de promoção e protecção 

e processos tutelares educativos. 

Olha para um juiz social como 

alguém que “deve ser pragmático, 

deve ouvir, tomar notas, pensar, 

re ectir, não tomar decisões 

precipitadas”. Vê-o como um 

contributo para uma decisão “mais 

justa e equilibrada”: “Venho pelo 

conhecimento que vou beber, pelos 

termos novos que vou ouvindo, 

pelo que vou pesquisar e vou 

gostando de ler, saber.”  

Agora já fora do tribunal, junto ao 

Mercado de Ben ca, sentamo-nos à 

mesa de um café com Filipa Flor, 

trabalhadora na área de seguros 

como gestora de contencioso. É 

juíza social desde 2016. Descreve-se 

como uma pessoa interventiva na 

freguesia, faz parte do conselho 

geral do agrupamento de escolas de 

Ben ca e é autarca pelo PS na junta. 

O caso de Raul é dos mais simples a 

que tem assistido. Nada que se 

compare ao último, em que 

“tiraram” a criança aos pais por não 

terem cuidado do lho. “É sempre 

difícil”, comenta. “E é sempre o 

na zona de Amadora e Sintra. À 

saída, comenta ao PÚBLICO que 

sente que, neste caso, os pais estão 

“a tentar dar a volta à situação com 

uma questão de saúde, o que não 

faz sentido”. “Fala-se de uma 

questão de saúde, mas o que diz no 

processo é que ele foi identi cado 

com perturbação de 

hiperactividade e dé ce de atenção 

e está medicado. Isso não justi ca o 

que o jovem fez à professora, que 

fez com que ela metesse baixa. 

Depois falta o diagnóstico.”  

É juíza social há “três ou quatro 

anos”. Quando se candidatou, 

trabalhava numa casa de 

acolhimento de rapazes. Tem o 

sonho de estudar Direito.  

Como juíza social, gosta de “ouvir 

as pessoas, perceber o porquê, as 

motivações, o que naquela fase da 

vida não correu tão bem que 

levasse àquele comportamento”, 

diz. “O juiz social ajuda, sobretudo 

aqui, a que o juiz de direito acabe 

por tomar uma decisão não tão 

pesada com a opinião de outras 

duas pessoas de áreas diferentes.” 

Já participou em quase dez 

Sociedade
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Local Associação de regantes não está a libertar água

Baixos níveis na barragem de Santa Clara 
deixam peixes e agricultores sem água

Uma carta que está a ser enviada pela 

Associação de Bene ciários do Mira 

(ABM) a centenas de pequenos agri-

cultores precários, e a que o PÚBLICO 

teve acesso, vem revelar a situação 

em que se encontra o armazenamen-

to de água na albufeira de Santa Clara. 

O seu conteúdo refere que uma das 

maiores barragens do país “continua 

num nível crítico, o que limita o for-

necimento de água às áreas bene cia-

das”, pelo que o abastecimento das 

culturas anuais realizadas fora do 

Perímetro de Rega do Mira (PRM) dei-

xam de poder ser feito. Além disso, 

nem o caudal ecológico está a ser res-

peitado, pondo em causa a fauna 

piscícola deste rio. 

Mesmo as explorações que se 

encontram dentro do perímetro de 

rega, e só as que estão inscritas na 

campanha deste ano, vão ter de 

gerir as suas necessidades com um 

máximo de 3500 metros cúbicos de 

água por hectare.  

Confrontadas com a decisão da 

ABM, as câmaras de Aljezur e Ode-

mira reuniram-se de urgência para 

analisar o impacto da medida e 

constataram que “centenas de 

pequenos consumidores” nos con-

celhos de Aljezur e de Odemira, na 

maioria pequenos empresários, têm 

as suas pequenas hortas e a criação 

de animais “em risco”. Os autarcas 

consideram que se está perante uma 

“profunda injustiça”, afectando 

quem “durante anos usufruiu deste 

bem essencial, pagando a respectiva 

factura”. 

Os cortes de fornecimento atingi-

rão “apenas clientes a título precá-

rio e apenas na situação de dispo-

rem de alternativas de abastecimen-

to de água, designadamente da rede 

municipal”, a rma, por seu lado, a 

ABM, garantindo que estão “asse-

guradas todas as situações de abe-

beramento de animais”. 

Em comunicado, os presidentes 

das câmaras de Aljezur e de Odemira 

adiantam ter-se reunido, no dia 31 de 

Maio, com o ministro do Ambiente, o 

vice-presidente da Agência Portugue-

sa do Ambiente (APA) e os directores 

regionais da APA do Algarve e do 

Alentejo. Os dois autarcas manifesta-

ram várias preocupações e colocaram 

uma série de questões sobre o uso da 

barragem de Santa Clara, nomeada-

mente “a necessária garantia de solu-

Autarquias de Odemira e Aljezur consideram “injusta” a decisão tomada pela Associação de Bene ciários 
do Mira de reduzir os caudais libertados, alegando que estão em risco pequenas hortas e o ambiente

A reserva de água na albufeira 
de Santa Clara é de 49%. Dos 
485 milhões de metros cúbicos 
da sua capacidade máxima, tem 
agora 235 milhões

Os últimos dados publicados pelo 

Serviço Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos, relativos a 14 de 

Junho, refere que a reserva de água 

na albufeira de Santa Clara é de 49%. 

Dos 485 milhões de metros cúbicos 

da sua capacidade máxima de enchi-

mento, armazena 235 milhões de 

metros cúbicos à beira do Verão.  

O Movimento Juntos pelo Sudoeste 

( JPS), em comunicado enviado ao 

PÚBLICO, refere que já foi necessário 

instalar bombas para alimentar o 

PRM. Mesmo assim, refere o JPS, “sur-

gem quase diariamente novas explo-

rações de agricultura intensiva”.  

Quando a ABM a rma que corta a 

água “apenas a pessoas que têm aces-

so à rede pública para consumo 

doméstico” não é argumento que 

tranquilize, salienta Nuno Carvalho, 

porta-voz do JPS. “Isso signi ca que 

essas pessoas, a maioria reformados 

com magras reformas que tentam 

compensar com hortas de subsistên-

cia, “pagarão um valor muito mais 

elevado pela água”, enquanto às 

empresas que têm explorações agrí-

colas no interior do PRM é cobrado 

um custo desproporcionalmente 

mais barato”, conclui. 

Os cortes de água impostos pela 

ABM tornaram-se extensivos ao pró-

prio caudal ecológico do rio Mira. O 

presidente da Junta de Freguesia de 

Santa Clara-a-Velha, Afonso Dias, 

adiantou ao PÚBLICO que a ABM blo-

queou as descargas de água para o rio 

“na última semana de Maio”. 

A decisão revoltou a população e 

o autarca questionou a ABM sobre 

as consequências que poderiam 

resultar da falta de água, sobretudo 

a morte da fauna piscícola do rio. A 

resposta deixou Afonso Dias perple-

xo pois a associação disse que “não 

eram obrigados a garantir o caudal 

ecológico” quando se veri cam 

situações de escassez na barragem, 

argumento que foi contrariado pela 

APA depois de a junta de freguesia 

ter apresentado queixa. “A APA res-

pondeu que a ABM não podia retirar 

a água ao rio.” 

Mesmo assim, a situação mantém-

se e já começaram a aparecer peixes 

mortos nos troços secos do rio ou em 

pontos onde a água já tem pouca pro-

fundidade. Também o espelho de 

água que servia a população da fre-

guesia que se situa a apenas quatro 

quilómetros da barragem está a secar, 

e o autarca, em alternativa, pediu à 

ABM que zesse uma estimativa aos 

custos da água que poderia disponi-

bilizar no período de 15 de Junho e 15 

Setembro. Esta entidade garantiu que 

assegurava a água solicitada, desde 

que fossem pagos 13.738 euros acres-

cidos de IVA. Nem o autarca nem a 

população entendem o critério da 

ABM: “Se houver dinheiro, há água. 

Se não houver, morre-se à míngua 

dela”, observa Afonso Dias. 

O PÚBLICO entrou em contacto 

com a ABM mas não havia ninguém 

da direcção para comentar as razões 

que justi cam o corte do caudal eco-

lógico e a sua reposição mediante 

pagamento.

Carlos Dias Texto  
Rui Gaudêncio Fotografia

ções de abastecimento a partir de 

novo sistema de bombagem” para o 

qual solicitaram “garantia de nan-

ciamento”.  

Decorridos 52 anos da construção 

da barragem e do seu sistema de rega, 

os autarcas lembram que “uma parte 

substancial da água” debitada para 

rega “acaba por ser lançada ao mar”, 

nos terminais do canal do Mira. E exi-

gem que seja revista a posição da ABM 

e encontrada uma solução “equilibra-

da e justa, por forma a minimizar os 

efeitos da necessária poupança, mas 

sem privar ninguém dos actuais utili-

zadores no acesso à água com origem 

em Santa Clara”.  

Se se pagar, há água 
A ABM já tinha adiantado no nal de 

Maio que o nível de armazenamento 

na albufeira se encontrava, há cerca 

de três semanas, “35 centímetros abai-

xo da cota da tomada de água, o que 

signi ca que não existe volume útil 

disponível”. Nos últimos 25 anos, 

sublinha a organização, “houve uma 

redução da precipitação da ordem 

dos 7,6%” e, neste período, registou-se 

uma “redução de a uências à albufei-

ra da ordem dos 33%” ao mesmo tem-

po que se assistia à instalação intensi-

va de túneis, estufas, estu ns e de 

outras culturas a céu aberto que envol-

viam grandes consumos de água. 

Já começaram a 
aparecer peixes 
mortos nos troços 
secos do rio ou em 
pontos com pouca 
profundidade
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EDITAL N.º 16/2021
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA MOTA RODRIGUES DE OLIVEIRA, Presidente 
da Assembleia Municipal, faz saber que tem lugar no próximo dia 22 de junho, 
3.ª feira, às 15 horas, no Auditório Municipal, sito no Edifício da Biblioteca 
Municipal de Oeiras, em Oeiras, a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 7/2021, 
com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Apresentação Técnica relativa à Temática das Árvores;

2. Eleição de elemento para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 
Risco de Oeiras (CPCJO);

3. Apreciação e Votação da Proposta CMO N.º 332/2021 – DMOGAH/DAQV/
DGA – relativa à Adesão do Município de Oeiras ao “Acordo Cidade Verde”;

4. Apreciação e Votação da Proposta CMO N.º 434/2021 – DMAG/DMAGP/
DGP – relativa à 1.ª Alteração do Mapa de Pessoal aprovado para 2021 com a 
retificação introduzida pela Proposta N.º 529/2021.

Findo o Período da Ordem de Trabalhos haverá lugar à Intervenção do Público.

Para constar se publica este Edital e outros de igual teor, que vai ser afixado 
nos lugares de estilo.

Oeiras e Assembleia Municipal, aos 17 dias do mês de junho do ano 2021

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Elisabete Maria de Oliveira Mota Rodrigues de Oliveira

Local

Ministro garantiu a Vila Franca de Xira  
que contentores cam em Loures

Parque logístico terá de ser 
desactivado até final de 
2022 para que a área sirva 
de espaço de apoio às 
Jornadas da Juventude

Jorge Talixa

O ministro Pedro Nuno Santos assu-

miu, em recente reunião com o pre-

sidente da Câmara de Vila Franca 

de Xira e com outros membros do 

executivo municipal, que a desloca-

lização do Complexo Logístico da 

Bobadela será feita dentro do terri-

tório do concelho de Loures e não 

deslocando os parques de conten-

tores ali existentes para municípios 

vizinhos. Parte signi cativa deste 

terminal terá de ser desactivada até 

nal de 2022, para que a respectiva 

área sirva de espaço de apoio às Jor-

nadas Mundiais da Juventude pro-

gramadas para o Verão de 2023. Mas 

o destino dos milhares de contento-

res ali parqueados tem gerado polé-

mica. 

O Governo publicou uma resolu-

ção em que de ne um calendário 

(2022 a 2026) para a desactivação 

progressiva dos três terminais logís-

ticos da Bobadela. O município de 

Loures encomendou, entretanto, um 

estudo a especialistas do Instituto 

Superior Técnico (IST) que indica a 

zona da Plataforma Logística de Lis-

boa Norte (freguesia da Castanheira 

do Ribatejo, concelho de Vila Franca 

de Xira) como a área mais adequada 

para receber os contentores que 

terão de sair da Bobadela. Mas a 

Câmara de Vila Franca de Xira rejei-

ta liminarmente essa possibilidade. 

O grupo parlamentar do PCP tam-

bém já se envolveu na “discussão” e 

fez, na semana passada, uma per-

gunta ao Governo, em que reclama 

a “aceleração” do processo de desac-

tivação do Complexo da Bobadela e 

a mudança da sua actividade para a 

Castanheira e/ou para o Poceirão. 

Alberto Mesquita, presidente da 

Câmara de Vila Franca de Xira, con-

sidera “espantoso” que “um partido 

político esteja a promover a saída de 

contentores de um município para 

outros municípios”, tanto mais quan-

do a CDU tem a maioria na Câmara 

de Loures. “Tudo faremos, naquilo 

que estiver ao nosso alcance, para 

que isso não aconteça. Quando se 

fala da Plataforma Logística da Cas-

tanheira, estamos a falar de grandes 

naves de instalação e de operação de 

empresas. É uma logística de outra 

geração e não propriamente de 

armazenagem de contentores”, 

acrescenta o autarca do PS, vincando 

que a zona da Plataforma Logística 

de Lisboa Norte (PLLN) é a principal 

área de desenvolvimento de activi-

dades económicas do concelho de 

Vila Franca, onde foi recentemente 

inaugurada uma nave com 45 mil 

metros quadrados, está em perspec-

tiva a construção da segunda nave e 

há vários projectos em equação 

como a possibilidade de instalação 

de um data center. 

“Investir 200 milhões de euros 

naquela plataforma logística (planos 

anunciados pela Merlin Properties 

que detém 75% da área da PLLN) para 

encaixotar ali contentores não tem 

sentido, seria um absurdo. Aquela 

área tem outro tipo de procura”, sus-

tenta Alberto Mesquita, que admite 

que o Cais Fluvial projectado para a 

Castanheira poderá gerar o parquea-

mento e transbordo entre barcaças e 

a linha férrea de algumas dezenas de 

contentores, mas nunca albergar os 

milhares de contentores actualmen-

te colocados na Bobadela. 

“O que se fala no estudo que a 

Câmara de Loures encomendou — o 

que também acho espantoso, estar a 

chutar aquilo que não se quer para 

outro concelho — é da ampliação da 

PLLN, ou seja, a utilização do espaço 

Os contentores terão de  
sair por causa das jornadas,  
mas ninguém os quer
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“Acho espantoso, 
estar a chutar 
aquilo que não se 
quer para outro 
concelho”, diz 
Alberto Mesquita

rários tenham “vendido” a ideia de 

uma logística “moderna e so stica-

da”, mas que, a nal, pode redundar 

“num parque de contentores”.  

Alberto Mesquita garante que não 

é essa a perspectiva e que a procura 

de espaços para outros ns tem sido 

muita. “Há outras áreas de negócio 

que vão avançar ali, que nem têm 

nada que ver com logística”. Além 

do data center, “na zona de expansão 

da Plataforma Logística (mais próxi-

ma do nó rodoviário da Castanheira) 

há a possibilidade de instalação de 

uma grande empresa de renome. A 

plataforma da Castanheira é a futura 

zona de desenvolvimento económi-

co do nosso território”, concluiu. 

Fonte oficial da Câmara de Loures 

disse, por seu turno, ao PÚBLICO, 

que “a única coisa que temos é a 

Resolução 45/2021 do Conselho de 

Ministros que assegura que o com-

plexo logístico vai sair da Bobadela 

e que os contentores vão sair e deter-

mina um calendário de saída até 

2026. A localização futura dos con-

tentores não somos nós que temos 

de indicar. Mas a Resolução do Con-

selho de Ministros é muito clara 

quanto à saída dos contentores da 

Plataforma da Bobadela”.

entre a plataforma da Castanheira e 

o rio. Efectivamente, já vieram algu-

mas empresas procurar saber a nossa 

opinião. Mas, enquanto cá estiver-

mos, não vamos autorizar nada nesse 

sentido”, a ança Alberto Mesquita, 

que não se vai recandidatar nas autár-

quicas do próximo Outono. 

Alberto Mesquita revelou que esta 

matéria foi abordada numa reunião 

que manteve, no nal de Maio, com 

o ministro das Infra-Estruturas Pedro 

Nuno Santos. “O senhor ministro 

assumiu que desactivar o Terminal 

da Bobadela é uma questão que vai 

custar ao erário muitas dezenas de 

milhões de euros e que é um terminal 

que tem muita importância em ter-

mos de transporte de carga pesada. 

No entanto, disse-me que os conten-

tores da Bobadela têm de ser reloca-

lizados no território do próprio con-

celho de Loures. E disse-o com tal 

convicção que não tenho qualquer 

razão para não acreditar. Da nossa 

parte vamos fazer tudo para que 

aqueles contentores não venham 

para o nosso território. Se Loures não 

os quer, porque é que nós haveremos 

de os querer?”, sublinha o autarca do 

PS, em declarações ao PÚBLICO. 

O risco da mudança destes termi-

nais de contentores da Bobadela para 

a Castanheira gera, também, preocu-

pação na oposição camarária vila-

franquense, onde o vereador Carlos 

Patrão (BE) disse estar “muito 

apreensivo” com esta possibilidade. 

“Acho que esta opção estratégica do 

município pela logística abriu a por-

ta a este tipo de decisões”, sustentou, 

lamentando que os executivos cama-

PUBLICIDADE
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Mundo António Guterres reconduzido na ONU

Mais cinco anos 
para enfrentar  
“momento 
crítico  
na História”

Foi o próprio António Guterres 

quem recordou, no dia do seu pri-

meiro juramento como secretário- 

-geral da Organização das Nações 

Unidas, em 2016, que o tempo teima 

em provar que as notícias da morte 

da História são sempre manifesta-

mente exageradas. 

Há cinco anos, o exemplo dado 

pelo antigo primeiro-ministro de 

Portugal foi a onda de entusiasmo 

que varreu meio mundo há três 

décadas, com Guterres a recordar, 

na sede da ONU, que “o m da Guer-

ra Fria não foi o m da História”. 

Mas o que aconteceu desde 2016 

no plano internacional terá sur-

preendido até os mais pessimistas 

na liderança da ONU, e vai continuar 

a delimitar o campo de acção do 

secretário-geral até ao m do seu 

segundo mandato — que arranca a 1 

de Janeiro de 2022 e que foi con r-

mado, esta sexta-feira, após um 

novo juramento na sede da organi-

zação. 

Primeiro, em Novembro de 2016, 

a eleição de Donald Trump como 

Presidente dos EUA veio abalar os 

alicerces da ordem internacional do 

pós-guerra e di cultar ainda mais o 

já difícil diálogo no Conselho de 

Segurança; depois, no último ano, 

a maior pandemia global do último 

século veio agravar as desigualdades 

e tornar ainda mais necessária e 

urgente a ajuda humanitária inter-

nacional — que é maior quanto mais 

próximas forem as relações entre as 

potências mundiais, e quanto mais 

consensual for a ideia de que os 

acontecimentos em terras distantes 

afectam os EUA e a Europa. 

O segundo mandato de António 

Guterres arranca com desa os 

acrescidos em relação ao mundo 

que existia em Fevereiro de 2016, 

Secretário-geral da ONU diz que o 
mundo está numa encruzilhada: ou cai 
numa “crise sem m” ou avança para 
“um futuro melhor, mais verde e seguro”

quando o antigo primeiro-ministro 

português submeteu a sua candida-

tura a secretário-geral da ONU — um 

cargo descrito no Artigo 97 da Carta 

das Nações Unidas como o “chefe 

administrativo” da organização, e 

que tem mais olhos postos em si do 

que poder efectivo para impedir 

massacres e genocídios. 

E se a eleição de Joe Biden, em 

Novembro de 2020, foi vista como 

um alívio em muitas capitais euro-

peias e na liderança da ONU, o 

recente anúncio do Reino Unido de 

uma redução dos seus gastos com a 

ajuda internacional — depois de 

quatro anos de uma tendência igual 

nos EUA — é visto com preocupação 

por várias agências da organiza-

ção. 

Num comunicado publicado em 

Abril, a directora do Fundo de Popu-

lação das Nações Unidas, a pana-

miana Natalia Kanem, alertou para 

o corte de 85% no apoio de Londres 

aos esforços na área da saúde sexual 

e reprodutiva — de 180 milhões de 

euros para 27 milhões de euros. 

“Estes cortes vão ser devastado-

res para mulheres e raparigas de 

todo o mundo e para as respectivas 

famílias”, disse Kanem. “Com a ver-

ba agora retirada, o Fundo de Popu-

lação das Nações Unidas podia ter 

prevenido cerca de 250 mil mortes 

de crianças e de mulheres por com-

plicações na gravidez, 14,6 milhões 

de gravidezes indesejadas e 4,3 

milhões de abortos feitos sem con-

dições de segurança.” 

 
A encruzilhada 
A generalidade dos analistas euro-

peus e norte-americanos olha para 

a saída de cena de Donald Trump 

como uma oportunidade para que 

António Guterres seja “mais corajo-

so” no seu segundo mandato, como 

defendeu Richard Gowan, da orga-

Alexandre Martins
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nização International Crisis Group, 

citado no site da Voice of America. 

“É provável que reforce o seu 

compromisso com os avanços no 

combate às alterações climáticas, 

tendo em vista a conferência do cli-

ma [com início a 31 de Outubro, em 

Glasgow]. E penso que vai posicio-

nar-se como uma voz em defesa dos 

países pobres que estão em di cul-

dades para recuperar da covid-19”, 

disse Gowan. 

O próprio secretário-geral subli-

nhou a importância do seu segundo 

mandato, numa época que descre-

veu, no discurso desta sexta-feira, 

como “um momento crítico na His-

tória” que deixou o mundo “à beira 

de uma nova era”. 

“Não pode haver dúvidas de que 

estamos numa encruzilhada, e que 

temos, perante nós, escolhas com 

consequências. Os paradigmas 

estão a mudar. Velhas ortodoxias 

estão a ser invertidas”, disse Guter-

res, apontando duas saídas possí-

veis: “O colapso e uma crise sem 

m, ou um avanço para um futuro 

Tribunal de Bruxelas 
condenou a violação da lei 
belga e da Convenção 
Europeia dos Direitos 
Humanos

Diana Baptista Vicente

O Estado belga foi “negligente” ao 

não cumprir as metas para combater 

as alterações climáticas, o que cons-

titui uma violação dos direitos huma-

nos dos seus cidadãos. 

Foi este o veredicto de um tribunal 

da Bélgica num caso levado a tribunal 

por 58 mil pessoas, um marco inédito 

na mobilização civil contra a inércia 

das autoridades face aos desa os 

ambientais. O tribunal de Bruxelas 

declarou que o Governo federal e três 

regiões belgas não foram “prudentes 

ou diligentes”, violando a lei belga e 

a Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos.  

Ao não tomar as “medidas neces-

sárias” para prevenir os efeitos “pre-

judiciais” das alterações climáticas, 

as autoridades belgas violaram o 

direito à vida (artigo 2) e o direito ao 

respeito à vida privada e familiar (arti-

go 8) da convenção europeia. 

As denúncias foram apresentadas 

pela organização não governamental 

Klimaatzaak (signi ca caso climático 

em holandês) em 2015, argumentan-

do que o Governo da Bélgica desres-

peitou os direitos humanos e pôs os 

cidadãos em risco por não ter assu-

mido os seus compromissos europeus 

e globais. 

O grupo pediu que o veredicto judi-

cial fosse acompanhado por uma 

responsabilidade governamental con-

junta para reduzir as emissões de 

gases com efeito estufa no país. Con-

tudo, os juízes rejeitaram o pedido: 

não podem ser os tribunais a aplicar 

Governo da Bélgica foi 
“negligente” face às 
alterações climáticas

novas metas, porque, justi caram, a 

decisão é incompatível com a separa-

ção dos poderes. 

Os activistas pretendem apresentar 

recurso neste ponto, mas receiam 

que a decisão não chegue a tempo 

para pressionar o Governo. “O tribu-

nal de Bruxelas tem sofrido atrasos 

tão prolongados que corremos o risco 

de o caso climático só estar naliza-

dos daqui a nove anos e meio. E nós 

apenas temos dez anos pela frente”, 

lamentou a organização. 

58 mil queixosos 
Ainda assim, o grupo acredita ter con-

seguido uma vitória: à causa do Kli-

maatzaak juntaram-se 58 mil cida-

dãos, no que foi considerado como o 

maior caso judicial na história do país. 

“Pela primeira vez, foi reconhecido 

que estamos em perigo de forma real, 

directa e pessoal”, disse Serge de 

Gheldere, dirigente do Klimaatzaak. 

Também a advogada que represen-

tou os requerentes, Carole Billiet, 

considerou a decisão inédita, por ter 

dado voz a tantas pessoas: “Mesmo 

nos tribunais holandeses e alemães 

não apareceram casos semelhantes”, 

a rmou ao jornal belga De Morgen. 

A decisão é semelhante a outros 

casos que decorreram na Alemanha, 

Países Baixos e França, cujos tribunais 

condenaram os respectivos Governos 

pelas respostas insu cientes aos desa-

os climáticos e por não cumprirem 

com os seus compromissos. 

Zakia Khattabi, ministra do 

Ambiente belga, a rmou que a deci-

são não teve em conta os esforços 

legais e nanceiros das autoridades 

para conseguir alcançar os objecti-

vos ambientais. Mas referiu que o 

executivo aspira por ambições mais 

elevadas, dando como exemplo o 

programa de monitorização das polí-

ticas federais.

Os efeitos devastadores da pande-

mia nas economias mundiais assu-

mem prioridade sobre tudo o resto 

no arranque do segundo mandato de 

Guterres. Em pouco mais de um ano, 

“estima-se que 114 milhões de empre-

gos foram perdidos, mais de 55% da 

população mundial cou sem qual-

quer forma de protecção social e, 

pela primeira vez em 20 anos, a 

pobreza está a aumentar, com 119 a 

124 milhões de pessoas caídas na 

pobreza extrema em 2020”, disse o 

secretário-geral da ONU. 

 
Futuro melhor 
Para enfrentar este e outros desa os 

cujos resultados vão fazer a diferen-

ça entre “uma crise perpétua” e 

“um futuro melhor para todos”, 

Guterres disse que vai “inspirar a 

esperança de que o impossível pode 

ser possível”. 

“A atitude certa é nunca desistir”, 

disse o secretário-geral da ONU. 

“Isto não é idealista nem utópico; 

tem como base o conhecimento da 

História em momentos de grandes 

transformações, e assenta na crença 

fundamental na bondade inerente 

das pessoas.” 

Mas há muitas variáveis que 

podem in uenciar de forma decisi-

va o segundo mandato de Guterres. 

Entre elas, destaca-se a gestão que 

o secretário-geral zer das relações 

cada vez mais complicadas e poten-

cialmente perigosas entre os EUA, 

a China e a Rússia — uma gestão com 

pinças, que tem motivado críticas 

das principais associações interna-

cionais de defesa dos direitos huma-

nos. 

Talvez por isso, os analistas não 

antecipam uma intervenção vigoro-

sa do secretário-geral da ONU em 

questões como os campos de deten-

ção forçada na China ou a repressão 

da oposição na Rússia, para desilu-

são da Amnistia Internacional ou da 

Human Rights Watch. 

“A sua recente disposição para 

denunciar abusos na Birmânia e na 

Bielorrússia devia expandir-se para 

incluir todos os governos que mere-

cem ser condenados, incluindo os 

que são poderosos e protegidos”, 

disse o director executivo da Human 

Rights Watch, Kenneth Roth, num 

comunicado. 

Em particular, a organização tem 

pressionado o secretário-geral da 

ONU a autorizar uma investigação à 

distância — com base nos testemu-

nhos de ex-prisioneiros — aos cam-

pos de detenção forçada na provín-

cia chinesa de Xinjiang, perante a 

recusa de Pequim em facultar o 

acesso a especialistas da ONU. 

“Guterres fez tudo bem em rela-

ção à Birmânia, condenando repe-

tidamente as atrocidades cometidas 

pelas forças de segurança nos pro-

testos contra o golpe militar”, disse 

Louis Charbonneau, da Human 

Rights Watch. “Agora, chegou a altu-

ra de fazer o mesmo em relação à 

China.” Decisão da justiça foi uma vitória para os activistas ambientais

SERGIO MORAES/REUTERS

melhor, mais verde e mais seguro 

para todos”. 

Também presente na cerimónia 

de juramento de Guterres, esta sex-

ta-feira, o Presidente português, 

Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou 

a importância do momento históri-

co actual, salientando que “nin-

guém poderia ter previsto, há cinco 

anos, a escala exacta dos desa os 

que o mundo e as Nações Unidas 

teriam de enfrentar”. 

“Acreditamos que a visão de Antó-

nio Guterres, a sua persistência, a 

sua audácia, a sua justiça e o seu 

espírito solidário serão também fun-

damentais nos próximos cinco anos. 

Portugal está grato a todas as nações 

aqui unidas por rea rmarem a sua 

con ança no candidato que apre-

sentámos”, acrescentou Marcelo, 

elogiando o “multilateralismo apai-

xonado”, além de “e caz e vician-

te”, do secretário-geral reconduzi-

do. 

Estamos numa 
encruzilhada e 
temos, perante 
nós, escolhas com 
consequências.  Os 
paradigmas estão 
a mudar. Velhas 
ortodoxias estão  
a ser invertidas 
 
António Guterres 
Secretário-geral da ONU

António Guterres vai cumprir  
o segundo mandato na ONU
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Coreia do Norte preparada para 
“diálogo e confronto” com os EUA

Kim Jong-un falou sobre  
os EUA pela primeira vez 
desde eleição de Biden. 
Casa Branca quer “explorar 
a diplomacia” 

João Ruela Ribeiro

A Coreia do Norte precisa de estar 

preparada tanto para o “diálogo 

como para o confronto” com os EUA, 

a rmou o líder Kim Jong-un, numa 

reunião do Partido dos Trabalhado-

res em que se referiu pela primeira 

vez a Administração norte-america-

na desde a eleição de Joe Biden. 

As declarações de Kim foram feitas 

durante o plenário do partido único 

que controla a Coreia do Norte e 

divulgadas pela agência estatal 

KCNA. Depois de ter feito “uma aná-

lise detalhada das tendências políti-

cas da nova Administração dos EUA” 

face à Coreia do Norte, explica o Voz 

da Coreia, o líder do regime disse 

que “é necessário estar preparado 

tanto para o diálogo como para o 

confronto, e ainda mais perfeitamen-

te para o confronto”. 

“É necessário reagir e correspon-

der à situação em permanente 

mudança de forma sensível e rápida, 

e concentrar nos esforços para con-

trolar a situação da península da 

Coreia de uma forma estável”, a r-

mou Kim. 

As declarações do líder norte-co-

reano são pouco concretas, em linha 

com o que é habitual no discurso 

o cial dos dirigentes do regime, mas 

são relevantes por serem as primei-

ras proferidas directamente por  

Kim em relação à Administração  

de Joe Biden. Nos últimos meses, 

Pyongyang já tinha dirigido algumas 

mensagens a Washington. 

Em Março, a irmã de Kim Jong-un 

e importante dirigente da hierar-

quia, Kim Yo-jong, criticou os  

EUA por realizarem exercícios mili-

tares com a Coreia do Sul — uma 

objecção frequente do regime nor-

te-coreano. Mais recentemente  

foi considerada “hostil” a anulação 

das directrizes dos EUA que limita-

vam o desenvolvimento de mísseis 

pela Coreia do Sul. 

Com Biden em Washington é 

esperada uma degradação das rela-

ções entre os EUA e a Coreia do Nor-

te, em comparação com a atmosfera 

de alguma proximidade entre 

Donald Trump e Kim, que se encon-

traram pessoalmente por três vezes. 

Apesar dessas iniciativas diplomáti-

cas, houve poucos progressos pal-

páveis no processo de desnucleari-

zação da Coreia do Norte, o grande 

objectivo de Washington e dos seus 

aliados na região. 

A Casa Branca já sinalizou que pre-

tende romper com as abordagens 

mais recentes por parte dos EUA. “A 

nossa política não irá concentrar-se 

em alcançar um grande acordo, nem 

irá basear-se na paciência estratégi-

ca”, disse recentemente a porta-voz 

da Administração, Jen Psaki. A pro-

posta de Biden para lidar com 

Pyongyang passa por “uma aborda-

gem prática calibrada que é aberta e 

irá explorar a diplomacia” com a 

Coreia do Norte. 

Como sempre, as declarações 

vagas de Kim Jong-un oferecem espa-

ço para especulação sobre a forma 

como o regime encara o novo capí-

tulo das relações com os EUA. O pro-

fessor da Universidade de Leiden 

especializado na Coreia do Norte 

Christopher Green acredita que “há 

espaço para optimismo”.  

“Uma coisa é certa: controlar a 

península ‘de uma forma estável’ 

signi ca que não vai haver uma subi-

da abrupta da tensão no curto pra-

zo”, a rmou, citado pelo site 

NKNews. 

O Vietname introduziu ontem nor-

mas a nível nacional sobre o compor-

tamento dos utilizadores nas redes 

sociais, de forma a encorajar as pes-

soas a partilharem conteúdos positi-

vos sobre o país e para não afectarem 

os “interesses do Estado”. Ao mesmo 

tempo, prevê que funcionários públi-

cos reportem a “informação con i-

tuosa” aos seus superiores. 

“Os utilizadores das redes sociais 

são encorajados a promover a bele-

za das paisagens, da cultura e das 

pessoas do Vietname, e partilhar 

boas histórias sobre boas pessoas”, 

lê-se no código adoptado pelo Minis-

tério da Informação. 

As novas regras encorajam ainda 

os utilizadores a criarem contas com 

os dados pessoais, a partilharem 

informação com fontes das autori-

dades e a evitarem a partilha de 

conteúdo que viole a lei, que conte-

nha linguagem inapropriada ou que 

divulgue serviços ilegais. 

No fundo, o código de conduta nas 

redes sociais proíbe publicações que 

entrem em con ito com a lei e que 

“afectem os interesses do Estado”. 

Aplica-se às organizações estatais, 

gigantes das redes sociais e a todos os 

seus utilizadores no Vietname. 

A nova conduta requer que os 

fornecedores das redes sociais no 

Vietname “lidem com os utilizado-

res de acordo com a lei vietnamita” 

sempre que for pedido pelas auto-

ridades a remoção de conteúdo das 

plataformas. Não é claro, no entan-

to, até que ponto a decisão é juridi-

camente vinculativa, ou de que 

forma será aplicada. 

O Partido Comunista do Vietname 

tolera poucas críticas e exerce um 

controlo apertado sobre os media. 

Nos últimos anos, tem dirigido uma 

intensa campanha de repressão con-

tra dissidentes, jornalistas e activistas, 

alguns dos quais estão a cumprir lon-

gas penas de prisão devido a publica-

ções e partilhas no Facebook, (60 

milhões de utilizadores no Vietname) 

e no YouTube. 

Em Novembro do ano passado, a 

Reuters noticiou que as autoridades 

vietnamitas ameaçaram bloquear o 

Facebook se o gigante das redes 

sociais não aceitasse os requisitos do 

Governo para censurar mais conteú-

dos locais e políticos na plataforma. 

PÚBLICO/Reuters

Vietname cria  
normas para a 
utilização das 
redes sociais

Governo tem dirigido uma 
campanha de repressão 
contra dissidentes, 
jornalistas e activistas  
nos últimos anos

João Ruela Ribeiro

Quase dez anos depois de ser preso, 

o ex-Presidente da Costa do Mar m 

Laurent Gbagbo regressou ao seu 

país, livre das acusações de crimes 

contra a humanidade.  

Gbagbo, Presidente entre 2000 e 

2010, foi recebido no aeroporto de 

Abidjan na quinta-feira à noite por 

uma multidão de apoiantes. A con-

centração de milhares de pessoas 

levou a polícia a ter de recorrer a gás 

lacrimogéneo para dispersar os ajun-

tamentos, diz a Al-Jazeera. 

No centro da cidade houve festejos, 

com multidões a entoar cânticos per-

to da sede da Frente Popular Mar

nense (FPI), o partido do ex-Presiden-

Gbagbo regressa uma década depois  
à Costa do Marfim, ilibado pelo TPI

te. Foi lá que Gbagbo dirigiu as pri-

meiras palavras, dizendo estar 

“radiante” por voltar. 

Gbagbo foi preso em 2011, acusado 

de crimes contra a humanidade e 

levado para Haia para ser julgado pelo 

Tribunal Penal Internacional (TPI). 

Em causa estava o seu papel na eclo-

são de uma guerra civil em que três 

mil pessoas morreram, na sequência 

da sua recusa em aceitar a derrota nas  

presidenciais de 2010 contra o actual 

Presidente, Alassane Ouattara. 

O TPI con rmou em Março deste 

ano a decisão de ilibar Gbagbo — o 

primeiro ex-chefe de Estado a ser jul-

gado pelo Tribunal de Haia —, permi-

tindo o seu regresso à Costa do Mar-

m, após uma década a viver na Bél-

gica. Em Abril, Ouattara, confortado 

pela reeleição recente para um tercei-

ro mandato, convidou o seu antigo 

adversário político a voltar ao país. 

O regresso de Gbagbo à Costa do 

Mar m abre um período de alguma 

incerteza e tensão no país africano. O 

ex-Presidente, de 76 anos, voltou a 

convite de Ouattara, que lhe conce-

deu todos os benefícios correspon-

dentes a antigos chefes de Estado, 

incluindo um passaporte diplomáti-

co, uma pensão e segurança pessoal. 

O objectivo é garantir que sejam 

dados passos rumo a uma reconcilia-

ção nacional depois da guerra civil. 

No entanto, há muitas críticas ao 

tratamento dado a Gbagbo, visto por 

muitos na Costa do Mar m, sobretu-

do familiares de vítimas da guerra, 

como responsável pelo con ito. “Isto 

cria impunidade e abre caminho para 

outros crimes”, disse à AFP o dirigen-

te do Colectivo de Vítimas da Costa 

do Mar m, Issiaka Diaby. 

 Gbagbo pode ainda ser condenado 

pela justiça costa-mar nense a uma 

pena de 20 anos de prisão num caso 

em que é acusado de ter desviado 

dinheiro de um banco público.

Gbagbo voltou a 
convite de 
Ouattara, que lhe 
concedeu os 
benefícios 
atribuídos a ex- 
-chefes de Estado

Kim Jong-un analisou a nova Administração dos EUA

REUTERS

Com Biden em 
Washington é 
esperada uma 
degradação das 
relações entre  
EUA e Coreia  
do Norte,  
em comparação 
com a atmosfera 
de alguma 
proximidade entre  
Trump e Kim
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Israel: um governo esdrúxulo  
desa a regras da política

Não menosprezem o novo e 

esdrúxulo Governo israelita. Está 

em curso uma inédita e 

surpreendente experiência política. 

Há cerca de um ano, comentando a 

degradação da política israelita, 

perguntava: “Terá Israel os piores 

políticos do mundo?” Levanta-se 

agora a hipótese inversa: terá Israel 

os mais criativos políticos do 

mundo? O Governo concebido por 

Yair Lapid e Naftali Bennett desa a 

todas as convenções. É um Governo 

de adversários ideológicos para 

responder aos imperativos 

imediatos. 

A nova maioria é composta por 

oito partidos, da esquerda à 

extrema-direita, e, pela primeira 

vez na história de Israel, inclui um 

partido árabe. O que os uniu foi a 

vontade de afastar Bibi Netanyahu, 

que acusavam de arrastar Israel 

para o abismo. 

Realizado o objectivo imediato, 

propõem-se abrir uma “nova era 

política”. Aprovado no Knesset 

(Parlamento) por apenas um voto 

— 60-59 — parece frágil e 

condenado a desmoronar-se de 

um minuto para o outro. À 

primeira vista, a coligação não 

poderia ser mais frágil. Os dois 

líderes, Naftali Bennett, o actual 

primeiro-ministro, e Yair Lapid, 

que lhe sucederá no cargo ao m 

de dois anos, têm visões opostas 

sobre a questão palestiniana e 

sobre os colonatos. O partido de 

Bennett, o Yamina, apenas teve 

5% dos votos. E há risco de 

deserções. 

Quem garante a coesão de 

ideólogos de extrema-direita, como 

o “russo” Avigdor Liberman, 

Gideon Saar e o próprio Bennett, 

centristas como Lapid e Benny 

Ganz, veteranos da esquerda, como 

Merav Michaeli (Labor) e Nitzan 

Horowitz (Meretz), e o árabe 

Mansour Abbas? Como se 

entenderão conservadores e 

liberais perante as “questões 

fracturantes”, ou religiosos e 

seculares sobre questões como a 

separação de sexos no Muro das 

Lamentações? Lapid e Bennett não 

podiam ser também mais opostos. 

Lapid é “um fervoroso liberal e 

secular de Telavive”. Bennett é um 

sionista religioso, que usa a kipá e 

foi outrora líder dos colonos. 

O eixo Lapid-Bennett 
“Em teoria, as probabilidades de 

sobrevivência de uma tal mistura 

no campo de minas que é a política 

israelita são virtualmente nulas. De 

facto, tudo, ou nada, pode 

acontecer”, escreve o analista Ben 

Caspit. Resistirá o Governo a crises 

desencadeadas por colonos, pelo 

Hamas ou pelo Hezbollah? Ou, no 

plano ideológico, à ofensiva de 

ódio e às provocações dos partidos 

ultra-ortodoxos? 

O mesmo Ben Caspit chama a 

atenção para a natureza da aliança 

Bennett-Lapid. “Ideologicamente 

diferentes, têm valores similares. 

Falam a mesma linguagem e gostam 

um do outro. Este é o eixo de que 

depende o sucesso ou o fracasso do 

Governo. Se os dois forem capazes 

de preservar a con ança mútua, 

podem surpreender-nos.” 

Há um laço especial entre eles. 

Após as eleições de 2013, 

desa aram Netanyahu, impondo 

como condição irem ambos para o 

Governo ou carem ambos na 

oposição. Netanyahu terá cado 

furioso por ver dois “principiantes” 

tentarem manipulá-lo. Fez tudo 

para os separar, mas rendeu-se. 

Entraram ambos no Governo, 

deixando de fora os 

ultra-ortodoxos. Haverá entre eles 

um sólido laço de con ança mútua. 

Uma cultura política oposta à de 

Bibi. Este precedente pode ajudar a 

explicar a formação deste estranho 

está a ser alvo de uma campanha 

de ódio por parte dos 

ultra-ortodoxos que, fora do 

Governo, temem perder os 

imensos privilégios que 

conquistaram. 

O ódio a Bennett é maior por ele 

ser religioso. Acusam-no de 

“traição”, de conduzir à “extinção 

espiritual de Israel” ou à 

“dessacralização do nome de 

Deus”. Rogam-lhe pragas 

apocalípticas. Explica o analista 

Ashell Pfe er: “Bennett, não menos 

nacionalista do que Netanyahu e ele 

próprio judeu ortodoxo, constitui 

uma ameaça maior para os 

ultra-ortodoxos porque, ao 

contrário deles, encara como 

legítimas as outras correntes do 

judaísmo.” 

Os fundamentalistas temem 

perder o monopólio dos símbolos 

judaicos, como o Muro das 

Lamentações, e o controlo da 

identidade judaica. O Governo de 

Bennett surge como o mais 

improvável aliado do Israel secular. 

Outra ofensa que os ultra-ortodoxos 

não perdoam é a nomeação do 

ultranacionalista Avigdor 

Liberman, um seu adversário 

histórico, para o ministério que 

mais lhes interessa, as Finanças. 

Onde acaba o sonho e começa a 

realidade? Este Governo só é 

explicável pela percepção de uma 

circunstância de emergência. A 

“defenestração de Bibi” é apenas 

um primeiro passo. Para onde? Aluf 

Benn, director do diário Haaretz, 

que foi muito céptico sobre a 

formação deste executivo, justi ca 

agora a modéstia das suas 

ambições. 

“Deveriam aprender com os 

erros dos antigos 

primeiros-ministros Ehud Barak e 

Ehud Olmert, que destruíram os 

seus pilares políticos por causa da 

sua pressa em fazer a paz ou em ir 

para a guerra.” Aconselha: “Devem 

fazer projectos com calma, (…) e 

adiar as decisões mais importantes 

até ao momento certo, em que 

tenham garantido os apoios 

internos e externos.” 

Concluímos este texto sem 

precisar de falar em Netanyahu, o 

líder da oposição que promete 

destruir o Governo em pouco 

tempo. A fúria dos ultra-ortodoxos 

não deve ser subestimada. Mas a 

ameaça de Bibi é uma faca de dois 

gumes: quanto mais séria for, mais 

contribuirá para a coesão do 

Governo Bennett-Lapid.

Ponto de vistaaaa

Jorge Almeida Fernandes

AMIR COHEN/REUTERS

Governo. 

Eles impuseram novas regras de 

jogo. A rotação dos dois líderes na 

che a do Governo nada tem de 

original. Bennett explicou o 

fundamento da aliança. “Para o 

próximo Governo ter sucesso, os 

parceiros têm de mostrar 

contenção. Ninguém lhes pede que 

desistam das suas ideologias, mas 

todos deverão adiar a realização de 

alguns dos seus sonhos. O nosso 

foco é aquilo que poderemos fazer, 

em vez de nos batermos por aquilo 

que não pode ser feito.” 

Será, de certa forma, um poder 

bicéfalo. Bennett e Lapid dispõem 

de poder de veto sobre as decisões 

mais graves. Isto é, têm de ser 

acordadas entre ambos. 

Comprometem-se a procurar 

consensos e evitar imposições 

unilaterais. As tarefas imediatas são 

algo modestas, como elaborar um 

orçamento, relançar a economia do 

pós-covid, normalizar as relações 

com a Administração Biden e fazer 

baixar a polarização da sociedade 

israelita. 

Ninguém terá ilusões sobre uma 

resolução a curto prazo dos 

grandes problemas de Israel. Não 

será este executivo a enfrentar os 

problemas da colonização ou 

negociar a solução “dois Estados”. 

De resto, Lapid considera que a 

resolução das grandes questões 

exige um prévio abaixamento da 

tensão política. Jornalista. Escreve ao sábado  

A coligação 
Bennett-Lapid,  
da esquerda à 
extrema-direita, 
desa a todas as 
convenções. Mas 
resistirá ao ‘campo 
de minas’ da 
política israelita  
e à fúria dos 
ultra-ortodoxos? 

A rma: “Precisamos de um 

governo que re icta o facto de não 

nos termos de odiar uns aos outros. 

Um governo em que esquerda, 

centro e direita trabalhem para 

enfrentar em conjunto os desa os 

económicos e de segurança. Um 

governo que mostre que as nossas 

diferenças são força e não 

fraqueza.” Aposta em que os 

israelitas estão cansados de repetir 

eleições com campanha eleitorais 

demagógicas. 

Os ultra-ortodoxos 
Bennett, o primeiro político 

religioso a che ar um governo, 
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Economia Prazo para recepção de propostas termina na segunda-feira

Credores travam venda apressada  
da Coelima, à espera de mais propostas

Ontem poderia ter sido o “dia D” da 

Coelima, mas os credores não se pre-

cipitaram perante a necessidade 

urgente de encontrar um novo inves-

tidor. A venda da empresa foi aprova-

da, mas a escolha do comprador foi 

empurrada para o dia 25 de Junho, 

para assim dar mais dias a que outros 

eventuais interessados possam apre-

sentar propostas e estas possam ser 

analisadas com mais tempo. 

Na primeira assembleia de credo-

res, após a declaração de insolvência 

daquele antigo colosso têxtil nacional, 

praticamente ninguém acompanhou 

a pressa demonstrada pelo adminis-

trador de insolvência Pedro Pidwell, 

que, nas horas anteriores à reunião 

magna, apelara a um desfecho rápi-

do: aprovação do relatório, aprova-

ção da venda e envio das propostas 

de compra à comissão de credores 

(presidida pela Caixa Geral de Depó-

sitos), que depois decidiria qual dos 

concorrentes seria o melhor. 

Porém, ao longo de quatro horas 

de reunião no tribunal de Guimarães, 

os pontos que geraram consenso 

foram o relatório do administrador, 

aprovado por esmagadora maioria, e 

a decisão, por ele proposta, de vender 

a Coelima a um novo accionista. 

Mas a escolha do comprador, além 

de adiada por uns dias, também deixa 

de estar nas mãos da comissão de 

credores, como pretendia Pidwell. 

Essa competência, segundo se deci-

diu, regressa à assembleia. Na prática, 

este regresso pesa pouco ou nada na 

decisão nal, porque quem está na 

comissão são os credores que contro-

lam a maioria dos votos na assem-

bleia. No entanto, garante-se uma 

decisão com a participação de todos 

e somente depois de mais 72 horas 

para a recepção de candidaturas. 

Assim, o prazo para entrega de pro-

postas de compra, que tinha termina-

do às 23h59 do dia 16 de Junho, foi 

estendido até às 18h do dia 21 de 

Junho, próxima segunda-feira. As 

propostas serão publicitadas até às 

12h do dia seguinte, e a votação para 

a escolha do vencedor cou marcada 

para uma assembleia a realizar no dia 

25, a partir das 10h. 

Foi esse o desfecho após intenso 

debate, com algumas picardias à mis-

tura. Na véspera da reunião, Pidwell 

deu a conhecer duas propostas exis-

tentes. Fê-lo por email, mas só o 

enviou aos membros da comissão de 

Venda da histórica fábrica têxtil foi aprovada por esmagadora maioria, indicando que há caminho 
para a sua viabilização. Mas a escolha do comprador foi empurrada para o dia 25 de Junho

Ontem realizou-se a primeira 
assembleia de credores da 
Coelima. Trabalhadores detêm 
cerca de 12% dos créditos

NELSON GARRIDO

ADRIANO MIRANDA
Mundotêxtil, que está disposta a 

pagar 2,51 milhões de euros a pronto. 

Somando as restantes condições de 

nanciamento de fundo de maneio e 

despesas operacionais imediatas, 

Pedro Pidwell concluía que o consór-

cio Felpinter/Mundotêxtil estava na 

“pole position”, sugerindo por isso que 

fosse preferida a proposta deste. 

Mas quem pensou que o processo 

seria rápido — e Pidwell chegou a con-

fessar isso mesmo na sala de tribunal 

— enganou-se. Isto porque a Mabera, 

de Famalicão, foi uma das empresas 

a demonstrar interesse numa aquisi-

ção durante a fase inicial da insolvên-

cia. E contestou o facto de não constar 

do rol de proponentes.  

De seguida, reiterou o interesse na 

Coelima, apresentando verbalmente 

uma proposta que, em termos de 

valor a pagar, mantém os 2,6 milhões 

de euros inicialmente apresentados, 

mas que em vez do pagamento a dez 

anos passa a contemplar o pagamen-

to a pronto. 

Nesse cenário, como referiu um 

dos dirigentes sindicais que partici-

param na reunião, a proposta reco-

mendada por Pidwell, com base no 

melhor preço e condições de paga-

mento, passaria a ser a da Mabera.  

“O dr. Gonçalo [Gama Lobo Xavier, 

representante da dupla Felpinter/

Mundotêxtil] não saiu nada satisfeito 

desta reunião, porque queria levar 

hoje daqui a chave [da Coelima] na 

mão, o que não aconteceu”, consta-

tou no nal da reunião Francisco 

Vieira, dirigente do Sindicato Têxtil 

do Minho e Trás-os-Montes e um dos 

representantes dos trabalhadores da 

Coelima, que detêm cerca de 12% dos 

créditos. Vieira disse ainda, na reu-

nião, que os trabalhadores se recusa-

vam a votar qualquer proposta de 

adjudicação naquela sessão, porque 

não houvera tempo para estudar as 

propostas e porque, como se concluía 

a partir do caso da Mabera, a nal 

poderia haver mais interessados além 

daqueles dois consórcios avaliados 

pelo gestor de insolvência. 

Propôs então que se reabrisse um 

período de candidaturas, acreditando 

que poderão surgir mais propostas, 

eventualmente melhores, sem pôr 

em causa a data de 25 de Junho que, 

na óptica de Pidwell, é a data-limite. 

Uma opinião que acabou por ser 

transformada numa proposta consen-

sual e aprovada por todos. 

No nal, o próprio administrador 

admitiu que o objecto de preservar a 

histórica empresa de têxteis-lar, que 

tinha 253 trabalhadores à data da 

insolvência, não sai prejudicado. 

“O processo foi todo debatido nes-

ta longa assembleia, que deliberou 

retomar a consulta aos potenciais 

interessados e proponentes, para 

recolha de novas propostas até à pró-

xima semana e no próximo dia 25 

retoma-se a assembleia para deliberar 

sobre a escolha da proposta. Portan-

to ainda estamos em tempo”, resu-

miu Pedro Pidwell. “Em boa medida, 

tinha pensado fazer isto [a venda] 

mais assessorado na comissão de cre-

dores, mas a assembleia entendeu 

que deveria ser ela a pronunciar-se. 

O deadline para mim é o dia 25, vamos 

ver, há esperança ainda.” 

Francisco Vieira, por seu lado, elo-

giou a demonstração de interesse por 

parte dos credores na continuidade 

da Coelima, expresso na presença 

esmagadora e na votação do relató-

rio. “Na assembleia estiveram repre-

sentados quase 100% dos créditos e 

96% votaram a favor do relatório e da 

continuidade da Coelima”, assinalou 

o dirigente.  

Outra das decisões tomadas foi o 

alargamento da comissão de credo-

res. Contra o desejo inicial da CGD e 

do administrador de insolvência, esta 

passou de cinco membros efectivos e 

dois suplentes, para sete efectivos. 

Victor Ferreira

credores. Os restantes credores só 

terão tido conhecimento quando as 

propostas, acompanhadas de um 

requerimento, foram entregues aos 

autos por via electrónica, duas horas 

antes do início da assembleia. Isso 

causou desconforto junto de outros 

credores presentes na reunião, que 

entraram para a assembleia geral pra-

ticamente a desconhecer o teor 

daquelas propostas. 

De um lado, está o consórcio RTL 

SA/José Fontão & C.ª Lda, com o pre-

ço de 1,75 milhões de euros, a pagar 

em dez anos e após quatro anos de 

carência. Do outro, a dupla Felpinter/

Propostas que 
foram à 
assembleia variam 
entre 1,75 e 2,51 
milhões. Mas pode 
haver uma terceira
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Apenas três convenções colectivas  
regulavam o teletrabalho em 2020

Apesar de o teletrabalho 
ter sido muito utilizado, 
apenas 1,8% das 
convenções publicadas em 
2020 abordavam o assunto

Insatisfeito com o esvaziar 
do seu projecto de lei, PCP  
diz que “não desistirá” e que 
apresentará propostas 
novas para as moratórias 

Raquel Martins

O teletrabalho assumiu uma dimen-

são nunca antes vista em 2020 por 

causa da pandemia, mas, ao contrá-

rio do que seria expectável, isso não 

teve tradução nas convenções colec-

tivas negociadas e publicadas no 

ano passado. Apenas três das 169 

convenções publicadas (1,8%) regu-

lavam este regime de trabalho remo-

to, muito abaixo das 12 publicadas 

em 2019 (5% do total). A explicação 

pode estar no peso preponderante 

dos transportes, indústria e comér-

cio no total de convenções publica-

das, actividades onde o teletrabalho 

não tem tanto potencial, e também 

no facto de o regime ter sido obriga-

tório por imposição do Governo. 

O alerta é deixado pelo relatório 

do Centro de Relações Laborais 

(CRL) de 2020, ontem apresentado, 

que dá conta de um recuo de 30% 

(de 240 para 169) das convenções 

colectivas de trabalho publicadas no 

ano passado, face a 2019, interrom-

pendo a tendência de crescimento 

a que se assistia desde 2013. 

Durante a apresentação do rela-

tório, a ministra do Trabalho, Ana 

Mendes Godinho, destacou “a fraca 

presença das matérias relacionadas 

com o teletrabalho” nas conven-

ções publicadas, sublinhado que se 

trata de uma matéria que “tem de 

ser incentivada”. “O meio mais ade-

quado para regular, a nível sectorial, 

o teletrabalho é a negociação colec-

tiva”, a rmou. 

Das três convenções onde o tele-

trabalho é abordado, duas foram 

celebradas com sindicatos do sector 

público (Águas da Covilhã e União 

das Mutualidades) e apenas uma diz 

respeito ao sector privado (Liberty 

Seguros). 

Entre as convenções, umas “dis-

ciplinam o conceito de teletrabalho, 

a igualdade de tratamento do tele-

trabalhador, a forma e conteúdo do 

contrato de teletrabalho, o teletra-

balho interno e externo e a respon-

sabilidade pelos instrumentos afec-

tos à actividade de teletrabalho”, 

mas outras “limitam-se a regular a 

passagem à situação de teletrabalho 

de trabalhador anteriormente vin-

culado ao empregador e a duração 

desta situação”.  

Ou seja, um dos pontos que mais 

polémica suscitaram no último ano, 

a responsabilidade pelo pagamento 

das despesas do teletrabalho e a 

estipulação de um valor, não foi 

abordado. 

A reduzida expressão do teletra-

balho no diálogo social em 2020 

pode ter várias explicações, como 

Ministra destacou “a fraca 
presença” de matérias sobre o 
teletrabalho nas convenções 

 JOSE COELHO/LUSA

sublinha Pedro Madeira de Brito, 

professor de Direito e um dos auto-

res do relatório. 

Uma delas tem a ver com os sec-

tores de actividade que celebraram 

convenções no ano passado: predo-

minando os transportes (54 conven-

ções), a indústria (45) e o comércio 

(21), que representam, ao todo, 71% 

das convenções publicadas. “São 

actividades que, pela sua natureza, 

não admitem que o teletrabalho seja 

possível”, nota. 

Por outro lado, o facto de o regi-

me do teletrabalho ter sido obriga-

tório, sem necessidade de acordo, 

por imposição do Governo, também 

Rosa Soares

O projecto de lei que pretende esten-

der as moratórias de crédito para 

sectores mais afectados pela crise 

provocada pela pandemia de covid-19  

foi ontem aprovado no Parlamento, 

em votação nal. Mas, apesar dessa 

aprovação, que contou apenas com 

a abstenção do PS, o diploma só terá 

efeitos práticos se a Autoridade Ban-

cária Europeia (EBA, na sigla em 

inglês) aceitar a extensão das regras 

que estiveram subjacentes à criação 

Extensão da moratória de crédito para alguns sectores  
foi aprovada mas fica dependente da EBA

das moratórias, e, até agora, esta enti-

dade não deu qualquer sinal nesse 

sentido. 

Aliás, com autorização da EBA, o 

próprio Governo e os bancos pode-

riam prolongar as moratórias de cré-

dito, ou alargar o seu âmbito. 

O Projecto de Lei n.º 717/XIV/2.ª, 

agora aprovado, foi apresentado pelo 

PCP, e pretendia uma extensão das 

moratórias de crédito para particula-

res (habitação) e pequenas empresas 

até ao nal de 2021. Mas o seu conteú-

do foi esvaziado, e substituído por 

propostas do PSD e PS. 

Assim, caiu por terra a possibilida-

de de estender as moratórias de cré-

dito à habitação, o que levou o PCP a 

dizer, ontem, que “não desistirá e vai 

voltar a apresentar propostas para 

evitar que, em Setembro, as famílias 

e as pequenas empresas se vejam a 

braços com uma situação de m 

abrupto das moratórias, sem que haja 

condições para começar o pagamen-

to regular das prestações”. 

O que cou foi a proposta de alte-

ração do PSD, que limita a extensão 

da moratória das empresas até ao 

nal do ano a alguns sectores empre-

sariais e apenas à componente de 

reembolso de capital, ou seja, as 

empresas terão de continuar a pagar 

juros entre Setembro e Dezembro. E 

ainda, por proposta do PS, que essa 

moratória ca condicionada à “luz 

verde” da EBA. 

Em declaração de voto, Duarte 

Alves, deputados do PCP, referiu que, 

“ cando limitada por PS e PSD no seu 

alcance e na possibilidade de vir a ter 

consequências práticas, a proposta 

aprovada (…) coloca a exigência ao 

Governo e ao Banco de Portugal de, 

junto das autoridades europeias, 

removerem quaisquer obstáculos 

para dar resposta a uma situação que 

afecta particularmente o país”. 

O grosso das moratórias públicas 

de crédito à habitação e às empresas, 

criadas no ano passado para minorar 

o impacto da crise económica criada 

pela pandemia de covid-19, terminam 

a 30 de Setembro e abrangeram capi-

tal e juros. No caso das empresas que 

Aprovação em 
votação final, 
ontem realizada 
no Parlamento, 
contou apenas 
com a abstenção 
do PS

não se enquadram nos sectores mais 

afectados, a moratória de capital ter-

minou em Abril, mantendo-se apenas 

a suspensão de pagamento dos 

juros. 

Recorde-se que, com o enquadra-

mento da EBA, as suspensões de 

pagamentos regulares em créditos 

abrangidos pelas moratórias não são 

classi cados como incumprimentos. 

Sem esse enquadramento, essa clas-

si cação de crédito em atraso ou em 

incumprimento é muito prejudicial 

para os clientes e para os bancos. 

O montante global de empréstimos 

abrangidos por moratórias era de 

39,3 mil milhões de euros em Abril, 

menos 3,6 mil milhões do que no 

nal de Março, segundo dados divul-

gados segunda-feira pelo Banco de 

Portugal (BdP). 

pode ter levado patrões e sindicatos 

a alguma contenção na hora de dis-

cutir o tema. 

À espera da regulação 
Finalmente, refere Pedro Madeira de 

Brito, os parceiros estão à espera que 

o tema seja regulado de forma de ni-

tiva. Não se sabendo ainda qual a mar-

gem que a lei vai deixar para a contra-

tação colectiva, “parece razoável” que 

os parceiros sociais se tenham conti-

do na abordagem do tema. 

Ao longo do ano de 2020, o Gover-

no não se mostrou disponível para 

resolver alguns dos problemas que 

surgiram com a utilização maciça do 

teletrabalho, mas no Parlamento os 

partidos foram dando a entender que 

iriam apresentar propostas legislativas 

e neste momento há seis projectos de 

lei na Assembleia da República para 

regular este regime de trabalho. 

O relatório também analisa a for-

ma como a contratação colectiva 

aborda o tema do direito à descone-

xão que, a par do teletrabalho, está 

associada às relações de trabalho na 

era digital, que “assumiram redo-

brada importância no contexto pan-

démico, tendo em conta o recurso 

ao trabalho à distância”. 

Porém, também o direito à desco-

nexão foi um assunto marginal no 

diálogo social em 2020, pois apenas 

cinco convenções (sendo que três são 

da mesma entidade empregadora) 

abordam o assunto.

Número

-30% 

foi o recuo do número de 
convenções colectivas de 
trabalho publicadas em 2020 
(169) face a 2019 (240)
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Radar
Economia

Correos quer 
Portugal para  
ter oferta  
ibérica na Ásia

Concorrente espanhola dos 
CTT tem 51% do grupo de 
transporte Rangel e quer 
ter centros de distribuição 
em todos os distritos

Reportagem

Ana Brito

As fronteiras entre Portugal e 

Espanha são irrelevantes quando 

vistas a milhares de quilómetros de 

distância pelos gigantes do 

comércio electrónico asiático que 

têm de enviar encomendas para a 

Europa. 

Foi precisamente o facto de o 

mercado asiático olhar para a 

Península Ibérica “como uma só 

unidade” que fez a Correos Express, 

a empresa de entrega de correio 

expresso do operador postal 

público espanhol, a Correos, achar 

que havia uma “necessidade de 

mercado” por satisfazer. 

“Até agora, não havia um 

operador que oferecesse, com 

garantias e com homogeneidade, a 

Península Ibérica; alguém oferecia 

[o serviço de entrega] em Portugal 

ou em Espanha, mas não havia 

nenhum operador que integrasse as 

duas como uma rede única”, diz 

Juan Hermida, director-geral da 

unidade portuguesa. 

“O conceito de Península Ibérica 

é o que o mercado mundial, e 

sobretudo o mercado asiático, está 

a demandar”, e a integração da 

operação “foi uma das chaves do 

êxito para chamar a atenção do 

mercado asiático”, assegura o 

gestor ao PÚBLICO. 

Através de um “processo de 

venda rápido e fácil”, a Correos 

Express comprou 51% do capital do 

grupo Rangel, que manteve 49% das 

acções. O negócio, anunciado em 

Abril de 2019, fez-se por 11 milhões 

de euros. 

“A partir daí, começámos um 

processo de integração da Correos 

Express Portugal nos sistemas 

informáticos da Correos Express 

Espanha”, dotando a empresa de 

aplicações informáticas e de 

software para distribuição. 

Em 2019, a empresa anunciou 

investimentos de quatro milhões de 

euros até 2023, essencialmente em 

tecnologia. Sem avançar os 

números executados até à data, o 

gestor refere que no nal deste ano 

cará “concluído o primeiro plano 

de investimentos, que consistiu em 

mudar as instalações e em ganhar 

capacidade para a distribuição 

logística”, garantindo “proximidade 

com os destinatários nais”. 

“Automatizámos várias 

plataformas, principalmente o 

porto de Lisboa, e actualmente 

temos uma capacidade de 

processamento de sete mil pacotes 

por hora”. O passo seguinte será 

“quadruplicar esta capacidade, com 

incorporação de mais 

classi cadores” de encomendas. 

A empresa dispõe actualmente de 

nove centros de distribuição e tem 

como objectivo ter estas 

infra-estruturas “em todos os 

distritos de Portugal continental” e 

“assegurar presença” nos Açores e 

na Madeira, com uma operação 

“100% automatizada”. 

Para “breve”, está prevista a 

inauguração das plataformas de 

Braga e Viseu, conta o gestor, 

reconhecendo a “di culdade em 

encontrar espaços” adequados em 

Portugal e “em particular nos 

grandes núcleos urbanos”. 

O crescimento do comércio 

online motivado pela situação 

pandémica “apanhou toda a gente 

de surpresa e, se já antes havia 

escassez de espaço, agora há mais”. 

E como mandam as leis da procura 

e da oferta, os preços subiram em 

conformidade. 

De Lérida ao Algarve em 24h  
A proposta comercial da Correos é a 

de entregar encomendas em 

qualquer ponto da Península 

Ibérica em 24 horas, “a um custo 

optimizado”. 

“Podemos pôr um pacote desde 

Barcelona ou Lérida no Algarve em 

menos de 24 horas”, com tecnologia 

aplicada ao transporte e à 

distribuição em que o cliente e o 

expedidor “conhecem a todo o 

momento o estado da sua 

encomenda”, desde que deixa o 

armazém até à entrega ao 

destinatário nal. 

Se a Península Ibérica é vista de 

fora como uma entidade única, as 

diferenças entre os dois países 

fazem-se sentir nas margens de 

negócio, assume Juan Hermida. 

Como a empresa tem por 

estratégia “uma tabela uni cada [de 

preços] a nível ibérico”, acaba por 

ter de “assumir a diferença” de um 

dos seus “principais custos”, que é 

o do combustível, muito mais caro 

em Portugal, por força da 

tributação. “Logicamente, as 

margens ressentem-se, mas 

compensa-se com outras coisas”, 

refere Juan Hermida, 

exempli cando com os “custos com 

pessoal mais baixos do que em 

Espanha”. 

“São dois países com muitas 

coisas similares, mas totalmente 

distintos noutras; no nal, acaba 

por haver um equilíbrio”, refere o 

director-geral da Correos. 

“Obriga-nos a conseguir optimizar 

mais a distribuição e a encontrar 

outras poupanças”, acrescenta. 

Rede de pontos de entrega 
Como a proximidade com os 

clientes é chave, a empresa promete 

“anunciar em breve”, 

previsivelmente “em Julho”, um 

acordo com um parceiro para ter 

drop points (pontos de entrega e 

A Correos vai anunciar em  
Julho uma parceria que lhe dará 
pontos de entrega e recolha  
de encomendas em todo o país 

O conceito de 
Península Ibérica 
é o que o mercado 
mundial, e 
sobretudo asiático, 
está a demandar 
 
Juan Hermida 
Director-geral Correos Express
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50 
A Correos anunciou uma 
facturação de 27 milhões em 
2019, mantendo uma meta de  
50 milhões em 2023

7000 
A empresa tem uma capacidade 
de processamento de sete mil 
pacotes por hora e quer 
quadruplicar essa capacidade

175  
A Correos tem 175 trabalhadores 
nas plataformas de tratamento e 
conta 500 empregos indirectos 
na distribuição de encomendas

11,2 
A empresa pública espanhola  
Correos comprou 51% do grupo 
de transportes Rangel por 11,2 
milhões de euros em 2019

Encomendas crescem

Enquanto o tráfego das 
correspondências, do correio 
editorial e da publicidade 
endereçada continuou em 
queda no primeiro trimestre 
deste ano, o envio de 
encomendas manteve a 
tendência crescente. 

Com o país novamente 
confinado, o tráfego de 
encomendas aumentou 48,7% 
até ao final de Março, 
registando a maior subida 
“desde o início da recolha 
deste indicador (em 2005)”, 
segundo a Anacom. 

O peso das encomendas na 
globalidade do tráfego postal 
também atingiu o “valor mais 
elevado registado até ao 
momento”, situando-se em 
12,2% (com as receitas a 
representarem 42,7% das 
receitas da actividade postal). 

De acordo com a entidade 
reguladora, os CTT atingiram 
uma quota de 51,6% do tráfego 
total de encomendas no 
primeiro trimestre, 
seguindo-se a Geopost/DPD 
(23,2%), Nacex (6,5%), Vasp 
Premium (6,1%), MRW (4,6%), 
TNT Express (3,4% e Correos 
(1,9%). A DPD, a TNT e a Correos 
foram as únicas empresas com 
variações negativas de quota 
de mercado face ao primeiro 
trimestre de 2020, de 4,5 
pontos, 2,6 pontos e 0,2 
pontos percentuais, 
respectivamente. 

A “aliança estratégica” com 
o grupo Rangel, da Maia, 
permitirá à empresa do grupo 
estatal Correos “manter a 
liderança a nível ibérico no 
transporte expresso”, diz Juan 
Hermida. 

A Correos Express “é 
claramente o líder, com muita 
diferença sobre a sua 
concorrência e o facto de 
entrar em Portugal consolida 
esta liderança”, afirma. 

Como concorrentes 
directos, o gestor nomeia a 
DPD Seur e a MRW, e sobre a 
líder de mercado portuguesa, 

a CTT Expresso (que 
também actua no 
mercado espanhol com a 
CTT Express), refere que 

“a concorrência é uma coisa 
boa”.

Subida de 48,7% no trimestre

recolha) em todo o território 

português. Mantendo em segredo o 

parceiro de negócio, Juan Hermida 

refere que se tratarão de “caixas 

postais que tanto o expedidor como 

o receptor da encomenda poderão 

seleccionar, para que aí se faça a 

entrega e recolha, no momento que 

indiquem, de forma automatizada”. 

A pandemia fez disparar as 

compras online num país que ainda 

“não estava maduro, como o 

mercado espanhol”, e “colocou os 

volumes de negócio em níveis que 

eram só previsíveis em 2023 e 

2024”. 

“A principal di culdade” no 

período inicial da crise de saúde 

pública “foi a contratação de 

pessoal de distribuição”, ainda que 

não tenha tido grande impacto: 

“Penso que tínhamos um plano 

estratégico bem de nido e 

mantivemos a calma em todos os 

momentos”. 

“O facto de estarmos 

automatizados e com perspectivas 

de futuro também nos ajudou a 

assumir maiores volumes”, refere 

ainda Juan Hermida, dizendo que a 

exibilidade é fundamental num 

negócio que tem de lidar com 

“picos e variações de procura”. 

A empresa tem entre “175 a 180 

trabalhadores nas 

plataformas e mais uns 500 

na distribuição”. Estes 500 

são empregos indirectos. 

Juan Hermida nota que 

há uma grande 

procura por 

motoristas, mas 

também uma resposta 

crescente: “A 

distribuição e a 

logística é um 

mercado que está em plena 

expansão e há uma aposta neste 

negócio”. 

Mercado “normaliza” 
Em Novembro de 2019, a Correos 

Express Portugal antecipou, em 

comunicado, que a facturação 

desse ano iria atingir os 27 milhões 

de euros. Juan Hermida diz agora 

que “o volume de facturação em 

2020 não é representativo da 

realidade da empresa dado o 

contexto pandémico” e o facto de 

“não se encontrar consolidada no 

mercado nacional”. 

Sem adiantar números, diz que 

em Maio de 2021 o volume de 

negócios teve um “crescimento de 

98% face ao período homólogo do 

mês anterior. E quanto ao 

resultado antes de juros, impostos, 

depreciações e amortizações 

(Ebitda), frisa que “apresenta uma 

evolução muito favorável nos 

primeiros cinco meses” do ano. 

“Estamos muito satisfeitos com os 

resultados que estamos a obter”, 

assegura o gestor. 

Se nos primeiros meses da crise 

de saúde pública o comércio online 

disparou, “em Abril, e sobretudo 

Maio”, o mercado começou “a 

normalizar”. De acordo com as 

estatísticas da Anacom, o tráfego 

de encomendas cresceu 20% em 

2020, mas, no primeiro trimestre 

de 2021, o crescimento face ao 

período homólogo foi de 48,7%. 

A compra online “veio para 

car”. Antes da covid-19, 

representava 5% das compras e 

agora deverá manter-se nos 20 a 

25%, “de forma estável”, adianta 

Juan Hermida. 

Face aos meses iniciais de 2020, 

a Correos Express Portugal 

“quadruplicou” o número de 

objectos transportados, 

“principalmente devido ao 

mercado asiático, mas também a 

todos os grandes operadores 

internacionais, como a Amazon e a 

Inditex — da confecção à 

electrónica, há de tudo”. 

Como meta inicial, a Correos 

estabeleceu mais que duplicar as 

receitas em cinco anos, apontando 

a um valor acima dos 50 milhões. 

Juan Hermida diz que “os 

objectivos da Correos Express 

Portugal mantêm-se”. 

A empresa espera, no futuro, 

“quando o nível de maturidade o 

permita”, introduzir novas 

soluções informáticas para ajudar 

as empresas “a crescerem e 

consolidarem-se no mercado 

online”, inclusive através da 

criação de um marketplace para 

pequenos negócios.

Breves

IDE 
Portugal é o 10.º  
país mais atractivo 
 
Portugal passou da 11.ª para a 
10.ª posição das economias 
mais atractivas para o 
investimento directo 
estrangeiro (IDE), em 2020, em 
termos de número de 
projectos, num total de 154, 
revelou ontem um estudo da 
EY. “Num ano desafiante como 
2020, Portugal entrou no top” 
10 dos países mais atractivos 
para investimento directo 
estrangeiro (IDE), em termos 
de número de projectos”, 
anunciou a EY. Segundo o 
estudo, no ano passado, foram 
anunciados 154 projectos de 
IDE no mercado português, 
dos quais 70% com fundos 
originários da Europa e 30% do 
resto do mundo. Os projectos 
foram responsáveis pela 
criação de, pelo menos, 9000 
postos de trabalho, refere. No 
entanto, os 154 projectos 
representam menos 3% face os 
158 contabilizados em 2019, 
devido às incertezas causadas 
pela pandemia de covid-19.  

 
Orçamento 
Covid-19 tem impacto 
de 2686 milhões 
 
O efeito financeiro directo 
conhecido da pandemia nas 
administrações públicas foi de 
2686 milhões de euros nos 
primeiros quatro meses do 
ano, calcula a Unidade Técnica 
de Apoio Orçamental (UTAO). 
O esforço financeiro dividiu-se 
entre medidas com impacto no 
saldo global (2302 milhões de 
euros), despesa em activos 
financeiros (63 milhões) e 
medidas registadas em 
operações extra- 
-orçamentais (321 milhões).
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FAZ DA VERDADE A TUA OPINIÃO.

Pior do que não saber, é achar que se sabe. Se queres saber de verdade, as PSuperior Talks 
são para ti. Vem ouvir o que têm a dizer algumas das vozes mais relevantes do panorama 
português, numa série de 12 debates online sobre os grandes temas da actualidade.

publico.pt/psuperior/talks

Participação gratuita

9.ª TALK                21 de Junho, das 17h às 19h

UM MUNDO SEM DOENÇAS INCURÁVEIS: UTOPIA OU DISTOPIA?

BIAL E UNIVERSIDADE DO PORTO

 

 

 

 

Patrício Soares da Silva  | Director geral da área de investigação e desenvolvimento de BIAL

David Marçal | Bioquímico e divulgador de Ciência

 | Professor catedrático da FMUP e investigador do CINTESIS

 | Estudante de Medicina e presidente da Associação de Estudantes da FMUP

Rui Nunes

Henrique Moreira

ORADORES

MODERAÇÃO

Andrea Cunha Freitas | PÚBLICO

 

Vê o programa
completo aqui:
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Leilões Eletrónicos

Siga-nos Siga-nos
WWW.ONEFIX-LEILOEIROS.PT Informações para:Sede: 

Telefone: 

Loja

Lisboa

23 2021,a parti 15h00

Loja

Lisboa

24 2021,a parti 15h05

Loja

Estarreja

23 2021,a parti 15h00 24 2021,a parti 15h0022 2021,a parti 15h00

 4

08 2021,a parti 15h00

Évora

08 2021,a parti 15h05

Vagos

21 2021,a parti 15h20

Torres Vedras

30 2021,a parti 15h00

2008 2011 2008

2003 2007 2015

2020 1999 2015

30 2021,a parti 15h10

Lisboa

01 2021,a parti 15h05

Sintra

07 2021,a parti 15h20

19 2021,a parti 15h10

3
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Insolvência de Isabel Rute Coelho Unipessoal Lda.
Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre - Juízo de Competência Genérica de Fronteira

Processo nº 108/20.6T8FTR

MORADIA TÉRREA V3
c/ quintal (Área de Construção 222,36m2

e Área Bruta Privativa de 103,67m2)

82.000,00€

Rua do Bairro do Serradão nº 29

Visitas por marcação: António Florindo (919 458 349)

CATÁLOGO ONLINE
Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt

FIM DO LEILÃO: 19 DE JULHO, 2ª FEIRA ÀS 11H00

ANIVERSÁRIO
1970 - 2020

º

OFEREÇA 
HISTÓRIA

MAIS INFORMAÇÕES:  loja.publico.pt  |  210 111 010

Insolv. de Carlos Manuel da Silva Alves & M. do Céu dos Santos Francisco
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Juízo de Comercio de Sintra – Juiz 6

Processo nº 15610/20.1T8SNT

T3 (110m2) 159.500€
com arrecadação

ALGUEIRÃO
MEM MARTINS

Rua Manuel Guimarães nº 2, 3º ESQ.
Visitas por marcação: Miguel Gracioso (918 730 800)

CATÁLOGO ONLINE
Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt

FIM DO LEILÃO: 15 DE JULHO, 5ª FEIRA ÀS 11H15

ANIVERSÁRIO
1970 - 2020

º

Insolvência de José Miguel Ribeiro Rocha Ferreira
Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Juízo de Comercio de Santo Tirso – Juiz 4

Processo nº 3262/20.3T8STS

MATOSINHOS
T2, APARCAMENTOS E  ARRUMOS

T2 (230m2 ,68€

duplo Nº 153 (49,10m2) e ARRUMOS Nº103
,57€

ARRUMOS Nº 86 (11,25m2) ,76€
duplo Nº154 (46,80m2) e  ARRUMOS Nº104

,09€

Visitas dias , das 11h30 às 12h30.

CATÁLOGO ONLINE
Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt

FIM DO LEILÃO: 15 DE JULHO, 5ª FEIRA ÀS 11H30

ANIVERSÁRIO
1970 - 2020

º

Insolvência de Luís Filipe Ferreira da Costa
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo de Comércio do Barreiro – Juiz 3

Processo nº 2901/19.3T8BRR

“Quinta Laranjeiras”

Área Bruta Privativa de 131,01m2

Área Bruta Dependente 56,30m2

195.000,00€

Av. do Seixal nº 170

CATÁLOGO ONLINE
Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt

FIM DO LEILÃO: 15 DE JULHO, 5ª FEIRA ÀS 11H00

ANIVERSÁRIO
1970 - 2020

º

VENDA POR PROPOSTA EM LEILÃO
ELETRÓNICO DE 21/06 A 12/07

INSOLVÊNCIA DE: BRUNO ÂNGELO RODRIGUES

Por determinação do Administrador da Insolvência, Dr. Pedro Manuel 
Marques Xavier, vamos proceder à venda extra judicial através de 
Leilão Eletrónico, do imóvel a seguir identificados, Verba 1 do 
Auto Apreensão - Fração autónoma designada pelas letras “GD” a 
que corresponde o piso 6, Letra L do prédio urbano em regime de 
propriedade horizontal, sito na Praça Alexandre Herculano, nºs 1, 
1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 3, 3A, 3B, 
3C, 3D e 3E, com acesso pelo vão de porta para a Avenida Luis de 
Camões, nºs 3, 3A e 3B, na localidade e freguesia de Santo António 
dos Cavaleiros, concelho de Loures, descrito na 1ª Conservatória 
do Registo Predial de Loures, sob o nº 37 / 19891004 - GD e inscrito 
na respetiva matriz predial urbana 
sob o artigo 743 com:

VALOR BASE DE VENDA:
€ 73.000,0 (Setenta e três mil euros).

VALOR MÍNIMO DE VENDA:
€ 62.050,00 (Sessenta e dois mil e 
cinquenta euros)

Os interessados deverão registar-se 
em https://patamaracessivel.pt/ e 
remeter as propostas via plataforma 
de acordo com o regulamento de 
licitação anunciado no respetivo site.

✝

Dr. AUGUSTO RAMOS LOPES
(Antigo Presidente do Clube de Futebol

“Os Belenenses”)

FALECEU
Sua esposa e restante família participam o seu falecimento e que o 
seu corpo se encontrará em câmara ardente hoje, dia 19, a partir das 
18:00 horas nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela. O funeral 
realiza-se amanhã, dia 20, às 15:00 para o crematório dos Olivais. 
Será celebrada Missa de corpo presente às 14:30 horas.

Agência Funerária de Algés
Servilusa - Número Verde Grátis 800 204 222

Serviço Funerário Permanente 24 Horas
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ANIVERSÁRIO
1970 - 2020

º

Insolvência de F. Silva e Gonçalves Lda.
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte - Juizo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 4 

Processo nº 1013/18.1T8VFX

(1200 metros da IC 19)
LIMITES DE ALBARRAQUE

Valor base de venda: 1.100.000€
Valor mínimo de venda: 935.000€

www.cparaiso.pt

2

2

COORDENADAS: 38.768974,-9.342000 
VISITAS A COMBINAR:

(10.200m2) ENTRONCAMENTO

COORDENADAS: 39.472783,-8.465696

ABERTURA DE PROPOSTAS:
Av. Quinta Grande nº 3 R/C DTO.

2610-153 Amadora

Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt

ANIVERSÁRIO
1970 - 2020

º

F M DO LE O: DE JULHO ª FE RA

EQUIPAMENTOS E
MÁQUINAS PARA

INDÚSTRIA DE
CONFEÇÃO, CALÇADO,

EMBALAGEM,

HOTELARIA,
ALUMÍNIOS, OFICINAS, 

CONSTRUÇÃO E
ESCRITÓRIO
(70 LOTES)

 LOCAL DOS BENS:
Rua José dias Baptista 25

2485-065 MIRA D’AIRE

VISITAS:
António Mendes (913 660 417)

Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt
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LEILÃO ELETRÓNICO
Insolvência de Susana Morais Penteado e João Almeida Galvão de Souza

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
Juízo de Comércio do Barreiro – Juiz 3 e Juízo de Comércio  de Lisboa – Juiz 2

Processos de Insolvência n.º 23096/17.1T8LSB 
e 7514/19.7T8LSB respetivamente

INÍCIO 21/06/2021, ÀS 11H00 / FIM 07/07/2021, ÀS 16H00

CONDIÇÕES DE VENDA: 
1. O registo é obrigatório no nosso site www.aleiloeiraforense.pt
2. Ao valor de arrematação são acrescidos, a comissão de 5% para a agência 

e 23% de I.V.A.
3. Com a arrematação será notificado o arrematante para proceder ao 

pagamento de 20% do preço e a comissão, no prazo de 8 dias.

Nota: Extrato das condições de venda, não dispensa a consulta das 
restantes condições no nosso site.

A LEILOEIRA FORENSE, LDA.
Rua Carlos Reis, n.º 20 – A
1600-033 Lisboa
Tel. 213477953 -T.M. 969097121
www.aleiloeiraforense.pt

VALOR MÍNIMO DE VENDA € 92.000,00
(NOVENTA E DOIS MIL EUROS)

Fração autónoma designada pela letra “O”, correspondente ao 6.º Andar 
esquerdo, destinado a habitação, tipologia T-3, a qual faz parte integrante 
do prédio sito na Rua da Liberdade, n.º 12, Fogueteiro, Amora, descrito na 

Conservatória do Registo Predial da Amora sob o n.º 3281, da Amora, inscrito 
na respetiva matriz sob o artigo 9528.

VISITAS DIA 25/06 DAS 15H ÀS 18H

LEILÃO ELETRÓNICO
Insolvência de Verdilou – Compra e Venda de Imóveis, Lda

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
Juízo de Comércio de Lisboa – Juiz 5

Processo de Insolvência n.º 415/13.4TYLSB

INÍCIO 21/06/2021, ÀS 11H00 / FIM 08/07/2021, ÀS 16H00

CONDIÇÕES DE VENDA: 

1. O registo é obrigatório no nosso site www.aleiloeiraforense.pt
2. Ao valor de arrematação são acrescidos, a comissão de 5% para a agência 

e 23% de I.V.A..
3. Com a arrematação será notificado o arrematante para proceder ao 

pagamento de 20% do preço e a comissão, no prazo de 8 dias.

Nota: Extrato das condições de venda, não dispensa a consulta das 
restantes condições no nosso site.

A LEILOEIRA FORENSE, LDA.
Rua Carlos Reis, n.º 20 – A
1600-033 Lisboa
Tel. 213477953 -T.M. 969097121
www.aleiloeiraforense.pt

VALOR MÍNIMO DE VENDA € 360.750,00
(TREZENTOS E SESSENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA EUROS)

Prédio urbano sito na Av. Pinhal do Caldas, nr.19, Pinhal de Verdizela,
lote 733, freguesia de Corroios, concelho de Seixal, descrito na Conservatória

do Registo Predial de Amora, sob o n.º 5894, da freguesia de Corroios,
inscrito na respetiva matriz sob o n.º 13 533.

NOTA: O imóvel é morada de família dos ocupantes, não pode ser visitado 
nem entregue ao adquirente nos termos do artigo 6.º A, n.º 6 al. b) da lei n.º 

1-A/2020, enquanto durar a situação excecional prevista em tal diploma

LEILÃO ELETRÓNICO
Insolvência de Artur Pereira dos Santos

Tribunal Judicial da Comarca do Porto
Juízo de Comércio de V. N.  Gaia – Juiz 1

Processo de Insolvência nº. 7717/16.6T8VNG

Verbas nº. 1 
Fração autónoma designada pelas 
letras “AI”, destinada a habitação 
tipologia T-1, correspondente ao 4º. 
Andar direito frente, corpo I, 58 M2, com 
entrada pelo nº. 999, a qual faz parte 
integrante do prédio urbano situado na 
Rua Raimundo de Carvalho, nº. 983, 
descrito na 2ª. Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Gaia sob o nº. 
3113 da freguesia de Oliveira do Douro, 
e inscrito na matriz sob o artigo 5835 da 
freguesia de Oliveira do Douro.

Verba nº. 2 

Fração autónoma designada pelas 

letras “GM”, destinada a garagem na 

cave, com entrada pelo nº. 267, a qual 

faz parte integrante do prédio urbano 

situado na Rua Raimundo de Carvalho, 

nº. 983, descrito na 2ª. Conservatória do 

Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob 

o nº. 3113 da freguesia de Oliveira do 

Douro, e inscrito na matriz sob o artigo 

5835 da freguesia de Oliveira do Douro.

VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 

CONJUNTO DAS DUAS VERBAS

€ 44.100,00

(QUARENTA E QUATRO MIL

E CEM EUROS).

CONDIÇÕES DE VENDA: 

1. O registo é obrigatório no nosso site www.aleiloeiraforense.pt
2. Ao valor de arrematação são acrescidos, a comissão de 5% para a agência e, 

sobre esta, 23% de I.V.A.
3. Com a arrematação será notificado o arrematante para proceder ao pagamento de 

20% do preço e a comissão, no prazo de 08 dias.
4. O remanescente do preço será pago na data da escritura, a qual terá lugar no 

prazo máximo de 60 dias.

Nota: Extrato das condições de venda, não dispensa a consulta das restantes 
condições no nosso site.

A LEILOEIRA FORENSE, LDA.
Rua Carlos Reis, n.º 20 – A
1600-033 Lisboa
Tel. 213477953 -T.M. 969097121
www.aleiloeiraforense.pt

INÍCIO 21/06/2021, ÀS 11H00
FIM 30/06/2021, ÀS 16H00

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

Contactos
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3, Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa - 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

CONHEÇA AS NOSSAS COLECÇÕES DE 
MÚSICA, LITERATURA, CINEMA E BANDA DESENHADA

MAIS INFORMAÇÕES:  loja.publico.pt  |  210 111 010

TRIBUNAL JUDICIAL DA 
COMARCA DE LISBOA

Juízo Local Cível do Seixal - Juiz 1
Processo: 1460/21.1T8SXL

ANÚNCIO
Acompanhamento de Maior 
Requerente: Ministério Público
Beneficiária: Lúcia de Jesus 
Neves Costa
Faz-se saber que foi distribuído, 
neste tribunal, o processo de 
Acompanhamento de Maior, 
em que é beneficiária Lúcia de 
Jesus Neves Costa, nascida em 
28-05-1944, filho(a) de Alfredo 
Augusto da Costa e de Palmira 
de Jesus Neves, nacional de 
Portugal, com domicílio no Lar 
Fabulosa Geração, Rua António 
Aleixo, N.º 179, Fernão Ferro, 
2840-000 Seixal, com vista a 
serem definidas medidas de 
acompanhamento adequadas.
N/ Referência: 406523573
Seixal, 17-06-2021.

A Juíza de Direito,
Laura Maria Dias Godinho 

Ribeiro Rações
A Oficial de Justiça,

Elisabete Alves Martins
Público, 19/06/2021

loja.publico.pt

OPORTUNIDADE
DE NEGÓCIO

Trespassa-se Ortopedia,
com cerca de 34 anos de existência,

em Benfica.
Contato 919311339
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Está a ocorrer uma 
migração animal  
do meio rural  
para o urbano

Antes da mecanização, os terrenos 

agrícolas começaram por ser prepa-

rados com artefactos de pedra, mais 

tarde com enxadas e, posteriormen-

te, arados com tracção humana ou 

animal. Este tipo de agricultura é 

bené co para a biodiversidade do 

meio rural, porque aduba o solo 

com produtos naturais (estrume) e 

os campos estão marginados de 

árvores que caram das áreas o-

restadas derrubadas (“paisagem de 

bocage”, com vestígios de bois, ou 

bosque, normalmente em socalco). 

Além disso, são necessários prados 

para pastagem do gado de tracção 

que não estão em socalco, conheci-

dos no nosso país por prados de 

lima ou lameiros, que, por estarem 

permanentemente irrigados, são 

ecossistemas de elevada biodiversi-

dade herbácea.  

Esta paisagem de bocage em socal-

cos orlados de árvores ou de vinhas 

em latada, ou em bardo, ou de 

enforcado (citadas por Camões na 

écloga dos Faunos, Primeiro Sátiro  

e n’Os Lusíadas, Canto IX, 59) con-

juntamente com os prados de lima 

e verandas (brandas, no Minho) de 

casario rústico e rudimentar (ape-

nas para residir no Verão), junto aos 

campos afastados das aldeias (inver-

neiras) e que ainda existe em Portu-

gal, particularmente no Norte, 

merece ser preservado por consti-

tuir um relevante património cultu-

ral e de elevada biodiversidade. Não 

se percebe porque não são Patrimó-

nio Mundial da UNESCO, quando o 

são as vinhas do Douro onde, prati-

camente, não se vislumbra uma 

erva, pela elevada quantidade de 

produtos agro-químicos utilizada 

nestas vinhas. 

Nas regiões tropicais, onde ainda 

se lavram os campos com enxadas, 

derrubam parcialmente as orestas, 

Temos assistido a uma inversão da 
biodiversidade, com os animais a irem 
do campo para a cidade. Fazem-no 
porque estamos a destruir os seus ecossistemas naturais. 
Exemplos não nos faltam no último artigo desta série

deixando os cepos no seio dos cam-

pos, que cultivam durante dois a 

três anos, abandonando-os depois. 

Os referidos cepos, por gemulação, 

regeneram as árvores, recuperan-

do-se, assim, a área de oresta, que 

fertiliza o solo. Os agricultores, 

alguns anos depois, quando o solo 

está novamente fertilizado natural-

mente, tornam a desbravá-lo para o 

cultivar. 

Com a mecanização da agricultu-

ra (Revolução Verde) desaparece-

ram as árvores em grandes exten-

sões de campos agrícolas e nas áreas 

de pastorícia. Simultaneamente, 

com a poluição química dos campos 

houve uma a drástica diminuição da 

biodiversidade rural. Por isso, está 

o ocorrer uma migração animal do 

meio rural para o urbano, onde há 

maior abundância de alimento do 

que nos campos agrícolas envene-

nados e nas regiões arborizadas de 

modo monoespecí co.  

Nos parques urbanos 
Em Portugal, as autarquias, por 

vezes, aproveitam para parques 

urbanos subúrbios ainda não urba-

nizados como aconteceu, por exem-

plo, com o Parque Florestal de Mon-

santo, em Lisboa, e a Mata de Vale 

de Canas, em Coimbra. Noutros 

casos, alguns parques resultaram de 

quintas abandonadas, como o Par-

que da Lavandeira, em Gaia, e o 

Parque da Paz, em Almada. Outras 

vezes requali cam margens de 

linhas de água, ainda com alguma 

vegetação ripícola, como, por exem-

plo, no Parque Mário Fonseca (Lou-

sada); no Parque da Devesa, em 

Famalicão, nas margens do rio 

Pelhe; no de São João da Madeira, 

nas margens do rio Ul; no de Cha-

ves, nas margens do Tâmega; e a 

Mata do Choupal, na margem direi-

ta do Mondego, em Coimbra. 

Os parques urbanos albergam 

Jorge Paiva

Raposa em frente da residência 
oficial do primeiro-ministro 
britânico em Londres em 2018; 
e prados de lima em  Montalegre

imensa da biodiversidade que está 

a migrar do meio rural para o urba-

no. Por exemplo, no Jardim Botâni-

co de Coimbra foi inventariadasi, na 

década de 80, cerca de meia cente-

na de espécies de aves, algumas 

raramente vistas no meio urbano, 

como a perdiz (Alectoris rufa) e o 

mocho-real (Bubo bubo); cerca de 

uma centena no Parque Biológico 

de Gaia, entre as quais o açor (Acci-

piter gentilis) e o gavião (Accipiter 

nisus); e no Parque da Paz de Alma-

da, cerca de seis dezenas de aves, 

entre as quais, algumas invulgares 

no meio urbano, como o gaio (Gar-

rulus glandarius) e aves de rapina, 

como o peneireiro (Falco tinnuncu-

lus). Aliás, este último até nidi ca 

em Lisboa, na Torre do Tombo. Nos 

jardins da Fundação de Serralves, 

no Porto, estão referenciadas cerca 

de 80 espécies de aves, entre as 

quais, a pega-rabuda (Pica pica) e a 

poupa (Upupa epops). 

A fauna das áreas verdes urbanas 

lusitanas está ainda tão mal estuda-

da que basta dar o exemplo de 

terem sido descobertas por Luís 

Crespo (2009) duas espécies de ara-

nhas, novas para a ciência, uma 

(Tegenaria barrientosi) no Jardim 

Botânico de Coimbra e outra (Tege-

naria incognita) no Parque Florestal 

de Monsanto. No Parque Biológico 

de Gaia, existe o maior escaravelho 

da Europa, a vaca-loura (Lucanus 

cervus), um insecto em risco e que 

está na lista vermelha da União 

Internacional para a Conservação 

da Natureza (IUCN), como espécie 

ameaçada. 

Novos hábitos citadinos 

A Revolução Verde provocou, no 

meio rural, uma diminuição drásti-

ca do número de insectos, vermes 

e pequenos mamíferos e, conse-

quentemente, dos respectivos pre-

dadores. Assim, não só muitas aves, 

como até mamíferos, procuraram 

refúgio e também alimentação nos 

espaços verdes urbanos. Alguns 

desses animais passaram a ter uma 

Ciência A Biodiversidade e Nós (V)  
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naram urbanas, nidi cando nas 

varandas de prédios, como o falcão-

-peregrino (Falco peregrinus), 

actualmente bastante comum nas 

cidades europeias. Na região de Lis-

boa, este falcão utiliza como poiso 

de observação o topo dos pilares da 

Ponte 25 de Abril e da Ponte Vasco 

da Gama. Em Coimbra, na Mata do 

Choupal, chega a nidi car cerca de 

meia centena de casais do migrador 

milhafre-preto (Milvus migrans). 

Além destas, há aves aquáticas que 

se tornaram urbanas, como o pato-

real (Anas platyrhynchos), o galeirão 

(Fulica atra) e a rabila (Gallinula 

chloropus). 

Também aves do litoral marítimo 

se urbanizaram, como os guinchos 

(Larus ridibundus) e as gaivotas 

(Larus michahellis), que até já che-

gam a ser mais incómodas do que 

os pombos (Columba livia), como 

acontece no Porto. Em Lisboa, na 

zona ribeirinha do Parque das 

Nações, é comum observarem-se 

amingos (Phoenicopterus ruber) e 

o corvo-marinho-de-faces-brancas 

(Phalacrocorax carbo), que até apa-

rece no interior, como no Parque da 

Devesa, em Famalicão. 

Nos lagos dos parques urbanos há 

também várias espécies de peixes de 

água doce, atingindo alguns dimen-

sões invulgares, como por exemplo 

enguias (Anguilla anguilla) com uma 

espessura do braço de um adulto no 

lago central do Jardim Botânico de 

Coimbra, onde a garça--real (Ardea 

cinerea) e o guarda-rios (Alcedo 

atthis) aparecem frequentemente 

para pescar. Estas duas aves são tam-

bém frequentemente observadas 

nos parques do Porto e de Lisboa. 

Entre os répteis, são relativamen-

te comuns lagartixas, como a lagar-

tixa-ibérica (Psammodromus hispa-

nicus); osgas, como a osga-comum 

(Tarentola mauritanica) e, em Évo-

ra, a rara osga-turca (Hemidactylus 

turcicus); lagartos, como o sardão 

(Lacerta lepida) frequente no Par-

que da Cidade do Porto; e algumas 

cobras, como a cobra-de-ferradura 

(Coluber hippocrepis) no Parque da 

Paz e em parques de Lisboa. No Jar-

dim Botânico de Coimbra já se 

encontrou uma cobra-rateira-negra 

(Malpolon monspessulanus) com 

cerca de 1,5 metros de comprimen-

to. Como não podia deixar de ser, o 

meio urbano do Algarve é habitado 

pelo camaleão (Chamaeleo chamae-

leon). Batráquios também são rela-

tivamente comuns e até alguns 

ameaçados por perda de habitat 

natural, como o sapo-parteiro 

(Alytes obstetricans) no Parque de 

Santa Cruz em Coimbra e no Jardim 

Botânico do Porto; o sapo-comum 

(Bufo bufo); a rã-verde (Rana perezi) 

e salamandras, como a salamandra-

-de-pintas-amarelas (Salamandra 

salamandra) em alguns parques 

urbanos. 

Nalgumas frentes uviais dunares 

de localidades do Centro e Norte do 

país ocorre um sapo de difícil obser-

HANNAH MCKAY/REUTERS

exemplo, em Inglaterra, com a rapo-

sa (Vulpes vulpes), que à rural cha-

mam “fox” e à urbana “city fox”. 

Actualmente, é comum vermos 

nos jardins, parques e artérias urba-

nas muitas aves dos campos, que 

passaram a ter toda a vivência no 

meio urbano, como, por exemplo, 

melros (Turdus merula). O melro 

urbano não só tem já hábitos distin-

tos do rural, chegando a não migrar 

e a reproduzir-se mais cedo, como 

também tem várias posturas anuais, 

com poucos ovos, em vez de uma 

única, com mais ovos. Além dos par-

dais (Passer domesticus), outras aves 

tornaram-se praticamente urbanas, 

como, por exemplo, a rola-turca 

(Streptopelia decaoto). Extraordiná-

rio é o urbano tentilhão-mexicano 

(Carpodacus mexicanus), que “des-

cobriu” que, levando para os ninhos 

beatas de cigarros, os lhotes não 

eram molestados por carraças, pela 

acção tóxica da nicotina. 

Até algumas aves de rapina se tor-

vida exclusivamente urbana, o que 

levou até a designar alguns deles 

com nomes vulgares diferentes dos 

habituais, como aconteceu, por 

vação por ter hábitos nocturnos, o 

sapo-de-unha-negra (Pelobates cul-

tripes), e no Porto o raro tritão-de- 

-ventre-laranja (Triturus boscai). 

Mamíferos de grande porte 
Nos parques urbanos também já é 

relativamente fácil verem-se mamí-

feros, alguns de grande porte. 

Assim, em Coimbra já se observam, 

com relativa facilidade, coelhos-bra-

vos (Oryctolagus cuniculus), raposas 

(Vulpes vulpes), genetas (Genetta 

genetta), texugos (Meles meles), doni-

nhas (Mustela nivalis) e lontras 

(Lutra lutra), tendo até ocorrido o 

atropelamento de um javali (Sus 

scrofa) próximo da entrada princi-

pal do Hospital da Universidade (em 

1996) e outro na Avenida do Brasil, 

na Figueira da Foz (em 2013). Em 

2018, passearam-se javalis na praia 

de Galapinhos (Setúbal), na rua 

onde moro em Coimbra e no Parque 

do Fontelo (Viseu). Em Berlim, Bar-

celona e parques do Sul da Inglater-

ra é frequente verem-se javalis. Em 

Londres, já é relativamente fácil 

observarem-se texugos (Meles meles) 

e, em alguns parques de grande 

dimensão, como por exemplo 

Richmond Park, veados (Cervus 

elaphus).  

Alguns destes mamíferos urbanos 

também já têm hábitos distintos dos 

rurais, como os cerca de 2000 coio-

tes (Canis latrans) que vivem na 

cidade de Chicago, que têm hábitos 

nocturnos para evitar os humanos, 

enquanto o rural é diurno. O mesmo 

acontece com as raposas urbanas, 

que em Inglaterra são já cerca de 

150.000. O urbano macaco-indiano 

(Macaca radiata) tem já hábitos bas-

tante distintos do das orestas nati-

vas (endémico do Sul da Índia), pois 

até adquiriu alguns hábitos huma-

nos. O mesmo se pode dizer dos 

macacos de Gibraltar (Macaca syl-

vanus), que vão comer à mão das 

pessoas, chegando a abrir as mochi-

las para tirarem comida. 

Na Austrália são os animais nati-

vos da região que mais ocupam os 

parques urbanos, causando por 

vezes problemas, como o canguru 

Macropus giganteus, que ocorre em 

grandes grupos, particularmente 

nos campos de golfe da região de 

Victória. É frequente verem-se no 

meio urbano australiano periquitos, 

como o lindíssimo Trichoglossus 

rubritorquis, que fotografei na cida-

de de Darwin, e cacatuas, como a 

cacatua-rosada (Eolophus roseica-

pilla), que vi nos parques de Brisba-

ne, e a cacatua-negra (Calyptorhyn-

chus lathami), que também vi no 

Jardim Botânico de Darwin. 

A perda do habitat natural e de 

presas naturais fez com que alguns 

mamíferos (predadores ou não) pro-

curassem alimentação nos meios 

urbanos, causando, por vezes, víti-

mas humanas, como o elefante-in-

diano (Elephas maximus indicus) em 

Havoc (Índia); o urso-polar (Ursus 

maritimus) na localidade de Chur-

chill (Norte do Canadá), onde chega 

a haver quase tantos ursos como 

habitantes humanos. Ou o urso-par-

do (Ursus arctos lasiotus) que entrou 

na cidade de Shari (Hokkaido, 

Japão), assediando a população e, 

em Setembro de 2015, entrou em 

grande número (dezenas) na peque-

na cidade de Luchegorsk (Oriente 

da Rússia) de 21.000 habitantes, 

causando o pânico. E, nalmente, o 

leopardo-indiano (Panthera pardus 

fusca) que, na cidade de Bombaim 

(Índia), tem causado vítimas huma-

nas. Em 2016 foi visto e fotografado, 

um leão (Panthera leo) a “passear- 

-se” à noite pelas ruas de Joanesbur-

go (África do Sul). 

Além desta diversidade animal 

nativa, há imensa biodiversidade de 

animais exóticos, particularmente 

aves, que foram introduzidos nos 

meios urbanos de todo o globo ou 

fugidos do cativeiro, tornando-se 

alguns problemáticos pelo elevado 

número que alcançam por falta dos 

respectivos predadores ou por com-

petirem com as espécies nativas 

semelhantes, como aconteceu na 

Grã-Bretanha com o esquilo-cinzen-

to, de origem americana (Sciurus 

carolinensis), que fez quase extin-

guir o nativo esquilo europeu, o 

esquilo-vermelho (Sciurus vulgaris). 

Este último ocorre nalguns parques 

urbanos portugueses, como no 

Choupal, em Coimbra, e no Parque 

Florestal de Monsanto, em Lisboa. 

Em Portugal também há animais 

exóticos com vida permanente urba-

na, como a rola-turca (Streptopelia 

decaoto) e muitas aves escapadas de 

gaiolas, como, por exemplo, o baru-

lhento periquito-de-colar (Psittacu-

la krameri). 

Os animais migram para o meio 

urbano por estarmos a ocupar, des-

truir e envenenar os ecossistemas 

naturais que eles habitam. Um puma 

(Puma concolor) não vai passear, à 

noite, para a cidade de Los Angeles; 

vai procurar alimentação que já não 

tem no meio selvagem. 

150 
mil é o número de raposas 
(Vulpes vulpes) que em 
Inglaterra passaram a viver em 
cidades e que são conhecidas 
como “city foxes” 

MANUEL ROBERTO 

Em 2018, 
passearam-se 
javalis na praia de 
Galapinhos 
(Setúbal), na rua 
onde moro, em 
Coimbra, e no 
Parque do Fontelo 
(Viseu). Em Berlim, 
Barcelona e 
parques do Sul da 
Inglaterra é 
frequente 
verem-se javalis
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O astrofísico David Sobral foi o 

meu convidado do mais recente 

Assim Fala a Ciência, o podcast do 

jornal PÚBLICO, com o apoio da 

Fundação Francisco Manuel dos 

Santos, que co-organizo com 

David Marçal e o inestimável apoio 

de Aline Flor. 

Nascido no Barreiro e hoje 

professor na Universidade de 

Lancaster no Reino Unido (para os 

portugueses o nome evoca D. 

Filipa de Lencastre, que se casou 

com D. João I), doutorou-se na 

Universidade de Edimburgo, em 

2011. Depois foi “pós-doc” no 

Observatório de Leiden, nos 

Países Baixos, e a seguir trabalhou 

na Universidade de Lisboa, antes 

de se transferir para Lancaster. O 

seu feito mais mediático foi a 

descoberta em 2015 da galáxia 

COSMOS Redshift 7 (CR7) a 13 mil 

milhões de anos-luz da Terra. CR7 

vem de “COSMOS”, um projecto 

de rastreio de galáxias, e R de 

“Redshift”, desvio para o 

vermelho, uma medida de 

distâncias.  

O limite do Universo observável 

é 14 mil milhões de anos-luz. A 

galáxia com o nome do melhor 

jogador português de sempre (a 

Hungria que o diga!) é a mais 

brilhante do Universo primordial e 

o berço de algumas das estrelas 

mais antigas. Olhando para elas, 

estamos a assistir ao nascimento 

das primeiras estrelas. 

David Sobral, cuja área de 

especialidade é a astrofísica fora 

da nossa galáxia, também se 

debruçou sobre a “crise cósmica”. 

Comecei por comentar que os 

astrofísicos se divertiam muito a 

criar nomes para as suas 

descobertas. David não só 

con rmou como informou que 

encontrou outra galáxia distante, 

menos brilhante, que esteve para 

se chamar Messi. E, em 2016, ele e 

a sua equipa descobriram outra 

galáxia muito distante que 

decidiram baptizar com o nome 

de VR7, em homenagem à 

astrofísica Vera Rubin que morreu 

nesse ano sem receber o merecido 

Nobel: ela é a “mãe” da matéria 

escura. Explicando o outro termo, 

a “crise cósmica” consiste no facto 

de o Universo, agora maior e mais 

frio, já não estar a produzir 

estrelas como antigamente. A sua 

idade mais brilhante já passou. 

O meu interlocutor explicou que 

Assim fala David Sobral 
sobre CR7

as galáxias que vemos hoje 

(elípticas, espirais e espirais 

barradas: a nossa é uma espiral 

barrada) resultam de um longo 

processo de evolução, onde há 

mecanismos internos e externos. 

Um factor externo é a colisão de 

galáxias, de que vemos inúmeros 

exemplos no céu. Quis saber se a 

nossa galáxia já tinha batido 

noutras e ele respondeu-me que 

há marcas disso. Acrescentou que 

estamos em rota de colisão com a 

Andrómeda, que está a 2,5 

milhões de anos-luz de nós… 

David Sobral é uma 

“enciclopédia galáctica”. Disse-me 

por que razão as estrelas mais 

antigas da nossa Galáxia estão no 

halo esférico e não no disco onde 

está o Sol. Que, tal como a nossa, 

todas as galáxias têm um grande 

buraco negro no centro, cuja 

origem, nalguns casos, ainda é um 

mistério. E todas têm um halo de 

matéria escura que não se sabe o 

que é (mas David deu alguns 

palpites). 

O investigador português não se 

coibiu de falar da ciência 

portuguesa, onde faltam 

colocações para jovens como 

alguns dos nossos cientistas que, 

como ele, brilham lá fora.

Assim Fala a Ciência

Carlos Fiolhais

Professor de Física da 
Universidade de Coimbra

Oiça o  
podcast

Com o apoio da:

O astrofísico trabalha na 
Universidade de Lancaster

Ciência

Investigadores em Portugal 
identificaram mecanismo 
em neurónios envelhecidos 
que pode abrir nova via 
terapêutica para Alzheimer

Andrea Cunha Freitas

Já se sabe que a idade é o maior fac-

tor de risco para a doença de Alzhei-

mer na sua forma mais comum, de 

início tardio. Mais ainda há muito 

por esclarecer sobre o que acontece 

no cérebro à medida que a idade 

avança e que leva ao desenvolvimen-

to desta doença neurodegenerativa. 

Uma equipa de investigadores da 

Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Nova de Lisboa publi-

cou um artigo na revista Journal of 

Cell Science com mais uma pista 

importante: ao envelhecerem con-

nosco, os neurónios consomem mais 

uma substância que conduz à perda 

de sinapses. A mesma substância 

que está associada à doença de 

Alzheimer.  

Em resumo, a equipa coordenada 

pela investigadora Cláudia Almeida 

identi cou um “problema de consu-

mo” nos neurónios envelhecidos que 

pode abrir uma nova via de interferir 

no desenvolvimento de Alzheimer. 

Antes de avançar, tal como refere o 

artigo, convém lembrar que, “ao 

contrário de outras células cerebrais, 

a maioria dos neurónios nasce 

embrionariamente, não são subme-

tidos à divisão celular e, portanto, 

têm uma idade cronológica igual à 

do organismo”. Ou seja, os neuró-

nios envelhecem connosco. 

Sabe-se também que na doença de 

Alzheimer há acumulação de uma 

proteína (beta-amilóide) que leva à 

perda de sinapses (e também à mor-

te de neurónios). “Existe toda uma 

cascata complexa de eventos ligada 

a essa acumulação exagerada de 

beta-amilóide. Mas mesmo quando 

as pessoas não têm Alzheimer, existe 

também a acumulação desta subs-

tância associada ao envelhecimento, 

numa altura em que também se pode 

veri car algum dé ce cognitivo”, 

começa por explicar ao PÚBLICO 

Cláudia Almeida. Também se sabe 

que o envelhecimento é um factor 

de risco para a doença de Alzheimer. 

Faltava ligar as duas coisas. 

À procura de uma resposta, a equi-

pa observou neurónios de ratinhos 

em laboratório, em cultura de célu-

las. “Vimos que tinham acumulação 

de beta-amilóide ainda numa fase 

intracelular que precede a formação 

das placas extracelulares associadas 

Alzheimer: há uma nova pista  
sobre os neurónios velhos  
que perdem sinapses

à doença de Alzheimer. E vimos que 

esses neurónios perdem as sinapses 

só por envelhecerem em cultura”, 

refere a investigadora. Para ligar um 

fenómeno ao outro, os investigado-

res bloquearam a produção de beta-

amilóide nos neurónios envelheci-

dos. “Fomos ver o que acontecia às 

sinapses e caram melhores. O 

número de sinapses aumentou nos 

neurónios envelhecidos.” 

Mas era preciso dar outro passo 

atrás e tentar perceber como este 

excesso de beta-amilóide se acumu-

la nos neurónios à medida que vão 

envelhecendo, esclarecer os meca-

nismos celulares. “Para já, o que 

descobrimos foi que os neurónios, 

só por carem mais velhos, têm um 

aumento enorme de endocitose da 

proteína precursora da amilóide 

(APP).” Mas o que é que isso quer 

dizer? Simpli cando, a equipa per-

cebeu que os neurónios mais velhos 

têm um consumo aumentado de 

uma proteína especí ca que depois, 

no interior das células, produz a 

beta-amilóide. “Isto pode explicar 

porque é que o envelhecimento é 

um factor de risco para a doença de 

Alzheimer”, con rma Cláudia 

Almeida. 

Os investigadores tentaram tam-

bém usar um fármaco (aprovado 

para outra indicação clínica) que é 

capaz de travar este consumo de APP 

para o interior das células, a tal endo-

citose. Isso diminuiu a produção da 

beta-amilóide, con rma Cláudia 

Almeida. E preserva as sinapses nes-

tes neurónios envelhecidos? “Ainda 

não chegámos aí. O próximo passo 

será procurar perceber se este blo-

queio consegue reverter o número 

de sinapses. O que zemos agora foi 

ao contrário: aumentámos a endoci-

tose em neurónios jovens e vimos 

que isso levava a um aumento de 

beta-amilóide e a uma perda de 

sinapses.” 

Agora vamos ao passo em frente. 

“Vamos testar inibidores da endo-

citose que inter ram de forma mui-

to especí ca com a endocitose da 

APP neste ponto, porque a endoci-

tose é necessária para outras fun-

ções sinápticas.” Além disso, a equi-

pa está ainda a explorar “outros 

mecanismos associados ao envelhe-

cimento que também afectam as 

sinapses” para encontrar o melhor 

alvo. 

Numa pequena entrevista que 

acompanha a publicação do artigo, 

Tatiana Burrinha, a primeira autora 

deste trabalho e aluna de doutora-

mento, diz que um dos maiores desa-

os deste projecto foi compreender 

se a perda sináptica observada nos 

neurónios idosos se devia ao aumen-

to da endocitose. “Fiquei superfeliz 

por ver que o aumento da endocito-

se diminuiu o número de sinapses 

em neurónios maduros, recapitulan-

do o fenótipo dos neurónios enve-

lhecidos”, revela. Não só foi possível 

detectar e seguir este consumo da 

proteína APP nos neurónios, mas a 

equipa também observou pela pri-

meira vez que o envelhecimento 

modi ca este consumo, destaca a 

jovem investigadora.

Neurónio acumula proteína associada a risco de Alzheimer

DR

Os neurónios 
envelhecem  
e têm um aumento 
de consumo  
da proteína 
precursora da 
amilóide (APP)
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OBRAS DAS AUTORAS PORTUGUESAS 
CENSURADAS PELA PIDE. 

Num total de 21 obras, escritas por 

9 mulheres, que foram censuradas pelo 

Estado Novo, escolhemos 10 para lançar 

esta colecção. São fac-símiles das 

primeiras edições e incluem os 

relatórios de censura.

Minha Senhora de Mim foi o nono livro 

de poemas de Maria Teresa Horta. Foi 

publicado em Abril de 1971 pela editora 

Dom Quixote, que em Junho foi objecto 

de um auto de busca e apreensão da obra 

pela PIDE e avisada de que seria 

encerrada se publicasse outra obra da 

autora. Ao todo, são 59 poemas na forma 

de cantigas de amigo medievais, que dão 

voz à sexualidade das mulheres, sendo a 

mulher a comandar a acção, dizendo ao 

homem o que deve fazer para a agradar. 

O sexo torna-se uma busca pelo prazer. 

Maria Teresa Horta foi perseguida pela 

PIDE.

9)“MINHA SENHORA DE MIM”
MARIA TERESA HORTA

APOIOS INSTITUCIONAIS:

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

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

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

Atrevidamente
senhora de si

APOIOS:

i 3CASA SEM PA LIRA N tálii Ct 2O VIINHO EM i V lh d CM i I b l BORTUGUUESAS M1NOVAS CARRTAS P
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Cultura 38.ª edição decorre de 2 a 25 de Julho

Festival de 
Almada 2021: 
uma edição 
olhos nos olhos

Não há como lhe fugir. A 38.ª edição 

do Festival de Almada, a decorrer de 

2 a 25 de Julho em várias salas de 

Almada e Lisboa, será marcada por 

três factos em simultâneo: o início das 

comemorações do cinquentenário da 

Companhia de Teatro de Almada 

(CTA), o regresso do festival à sua 

vocação de apresentar nomes maio-

res dos palcos europeus, e a agilidade 

adquirida com a recusa, há um ano, 

de saltar a edição 2020 devido à pan-

demia e esperar por dias melhores. 

Os 50 anos da companhia fundada 

por Joaquim Benite (1943-2012) em 

Campolide, Lisboa — que depois, em 

1978, se sediaria na cidade onde se 

mantém até hoje —, dão o mote ao 

primeiro espectáculo do festival. O 

Hipólito de Eurípides que concederá 

honras de abertura a Rogério de Car-

valho, um encenador historicamen-

te associado à companhia, dialoga 

com o passado da CTA também atra-

vés da relação que estabelece com a 

Fedra de Racine que Teresa Gafeira 

protagonizou em Almada em 2007. 

A actriz regressa agora à mesma per-

sonagem no texto de Eurípides, e tal 

como em 2007 será dirigida por 

Rogério de Carvalho.  

Na apresentação do festival, 

ontem, o encenador havia de se refe-

rir a Hipólito (2 a 4 de Julho, Teatro 

Municipal Joaquim Benite) como um 

texto extremamente próximo da 

criação contemporânea. “A combi-

nação entre textos contemporâneos 

e Hipólito trouxe-me um conheci-

mento que tento ter como base de 

trabalho”, disse. 

A Rogério de Carvalho caberá ain-

da a direcção do espectáculo de 

encerramento, Lorenzaccio, de 

Alfred de Musset, pelo Teatro do 

Bolhão (23 a 25, Teatro Municipal 

Joaquim Benite), texto nunca antes 

representado em Portugal e que o 

criador descreve como tendo “uma 

força dramática que poucas vezes 

Colonialismo, Édouard Louis e 50 anos 
da Companhia de Teatro de Almada em 
destaque num programa que inclui Ivo 
van Hove, Josef Nadj e Monica Bellucci

encontramos no teatro”. 

No segundo espectáculo associado 

aos 50 anos da CTA — comemorados 

também através de uma exposição 

desenhada pelo cenógrafo José 

Manuel Castanheira e de um ciclo de 

conversas com alguns dos elementos 

ligados à história da companhia —, o 

director da CTA e do Festival de 

Almada, Rodrigo Francisco, encena-

rá um texto da sua autoria intitulado 

Um Gajo nunca mais É a Mesma Coisa 

(14 a 25 de Julho, Teatro Municipal 

Joaquim Benite), construído a partir 

de uma pesquisa realizada junto de 

ex-combatentes da Guerra Colonial. 

Luís Vicente, um dos actores, chama-

lhe “um poema dramático dito em 

cinco vozes”. Depois de ter sido leva-

do a um almoço de ex-combatentes, 

o dramaturgo e encenador quis mos-

trar “de que forma é que se relacio-

nam com a guerra hoje em dia”, 

explicou ao PÚBLICO. 

Zero eventos online 
Como notou Rodrigo Francisco no 

início da apresentação à imprensa 

do Festival de Almada, são vários os 

colonialismos europeus que atraves-

sam a programação deste ano. Rita 

Neves e Patrícia Couveiro, em Corpo 

Suspenso (9 a 12, Incrível Almaden-

se), imergem também nas memórias 

da Guerra Colonial, tentando desbra-

var a ideia do “corpo como arquivo” 

e ultrapassar a barreira habitualmen-

te erguida em torno destas memórias 

traumáticas. Mas os ecos do colonia-

lismo soam também em Aurora 

Negra (2 a 5, Academia Almadense), 

criação de Cleo Diára, Isabél Zuaa e 

Nádia Yracema em torno da invisibi-

lidade dos corpos negros nos palcos 

portugueses, e em Tierras del Sud (8 

a 11, Fórum Romeu Correia), peça 

franco-chilena em que Laida Azkona 

Goñi e Txalo Toloza-Fernández inci-

dem sobre a Patagónia, expondo 

novas formas de colonialismo nan-

ceiro — é disso exemplo o caso que 

opõe o industrial Luciano Benetton 

Gonçalo Frota

RUI PIRES

à comunidade indígena mapuche 

aqui colocado sob a lupa 

Não tendo havido uma premedita-

ção temática, a coincidência destes 

quatro espectáculos na programação 

leva Rodrigo Francisco a referir-se, 

em declarações ao PÚBLICO, “ao 

contributo importante que o teatro 

pode ter para se falar sobre aquilo 

que nunca se disse”. “Acho que só 

podemos resolver estas questões e 

estas tensões a que temos assistido 

se falarmos sobre elas. Será tanto 

pior quanto mais nos fecharmos nos 

nossos casulos e formos para as 

redes sociais incendiar o discurso.” 

Na apresentação à imprensa, a pre-

sidente da Câmara de Almada, Inês 

de Medeiros, referir-se-ia ao palco de 

teatro como sendo “sempre um 

espaço político”, aproveitando para 

o defender como território de com-

bate quando “vemos diariamente 

derrubadas barreiras da decência”. 

Após os espectáculos, haverá 

também conversas para promover 

a discussão “cara a cara com os 

espectadores” sobre aquilo a que se 

assistiu em palco. “Tudo com zero 

eventos online, tudo presencialmen-

te, para as pessoas se olharem e 

falarem sobre estas coisas”, subli-

nha Rodrigo Francisco. 

Pesos-pesados 
Em parte já anunciada, a programa-

ção internacional do Festival de 

Almada retoma este ano a política 

continuada deste acontecimento 

fulcral do calendário teatral portu-

guês que, em diferentes momentos, 

apresentou por cá obras de criadores 

fundamentais dos palcos europeus 

como Peter Brook, Peter Stein, Chris-

tophe Marthaler, Katie Mitchell, Luca 

Ronconi, Giorgio Strehler, Patrice 

Chéreau ou Thomas Ostermeier. Na 

sua 38.ª edição, o festival receberá 

um dos pesos-pesados do teatro 

europeu, Ivo van Hove, com desta-

cada carreira tanto à frente do 

Toneelgroep de Amesterdão como 

no circuito da Broadway, mas tam-

bém o coreógrafo Josef Nadj e a supe-

restrela italiana Monica Bellucci, 

Só resolveremos  
as nossas tensões 
se falarmos delas 
[em vez de] irmos 
para as redes 
sociais incendiar  
o discurso 
Rodrigo Francisco 
Director do Festival de Almada
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Omma, de Josef Nadj: a história 
do mundo contada pela dança; 
Corpo Suspenso, de Rita Neves 
e Patrícia Couveiro: mergulho 
na Guerra Colonial

SOPHIE CARLES

108 
A 38.ª edição do Festival de 
Almada contará com 108 
sessões presenciais, sem 
qualquer extensão online

50 
O cinquentenário da Companhia 
de Teatro de Almada, fundada 
por Joaquim Benite, será uma 
das âncoras desta edição

vestindo a pele de Maria Callas 

(Maria Callas — Lettres et Mémoires, 

espectáculo de Tom Wolf, estará nos 

dias 10 e 11 no Centro Cultural de 

Belém, Lisboa). 

Ivo van Hove apresentará uma de 

duas investidas do Festival de Alma-

da na obra do jovem escritor francês 

de meteórica ascensão Édouard 

Louis — que, assim, se torna também 

um dos grandes protagonistas desta 

edição. Quem Matou o Meu Pai (8 a 

10, Teatro Nacional D. Maria II, Lis-

boa), dirigido por Hove, é um monó-

logo que, segundo Rodrigo Francis-

co, explora “de que forma o sistema 

está construído para que homens 

como o seu pai não tenham hipóte-

ses”. Alguns dias antes, também Ivi-

ca Buljan abordará a obra do francês 

em História da Violência (2 a 5, Fórum 

Romeu Correia), partindo da viola-

ção sofrida pelo próprio autor. Quan-

to a Josef Nadj, o seu regresso a Alma-

da far-se-á igualmente em dose 

dupla: com Omma (9 a 11, Teatro 

Municipal Joaquim Benite), peça 

para oito bailarinos africanos que se 

propõe contar a história do mundo 

pela dança, e dirigindo o curso para 

actores e bailarinos pro ssionais O 

Sentido dos Mestres. 

A programação internacional é 

completada por Amitié (2 a 7, Incrível 

Almadense), encenação de Irène 

Bonnaud para um texto de Eduardo 

de Filippo e Pier Paolo Pasolini; A 

Lua Vem da Ásia (14 a 18, Incrível 

Almadense), em que Chico Díaz 

interpreta Walter Campos de Carva-

lho; Molly Bloom (20 a 25, Incrível 

Almadense), James Joyce por Viviane 

de Muynck e Jan Lauwers; Miguel de 

Molina al Desnudo (21 a 25, Academia 

Almadense), de Ángel Ruiz e por 

Félix Estaire; e o espectáculo de hon-

ra Rebota Rebota y en Tu Cara Explo-

ta (14 a 18, Academia Almadense), de 

Agnès Mateus e Quim Tarrida. 

A representação portuguesa inclui 

a estreia de Duas Personagens (7 a 14, 

Teatro-Estúdio António Assunção), 

texto de Tennessee Williams inter-

pretado e encenado por Carla Galvão 

e Sara de Castro, e as apresentações 

de Planeta Dança — Capítulo 4 (10 e 

11, Academia Almadense), de Sónia 

Baptista para a Companhia Nacional 

de Bailado (CNB); Fake, de Miguel 

Fragata e Inês Barahona (15 a 18, 

Fórum Romeu Correia); a recriação 

de O Canto do Cisne (16 a 18, Teatro 

Joaquim Benite), peça de Clara 

Andermatt para o Ballet Gulbenkian 

remontada agora na CNB; Discurso 

sobre o Filho-da-Puta (16 a 23, Teatro-

Estúdio António Assunção), texto de 

Alberto Pimenta com direcção de 

Fernando Mora Ramos e música de 

Miguel Azguime; e Viagem a Portugal 

(22 a 25, Fórum Romeu Correia), do 

Teatro do Vestido. 

É possível que as sessões venham 

a ser ajustadas em funções de even-

tuais medidas de contenção da pan-

demia. Mas Rodrigo Francisco está 

“certo de que isso não impedirá as 

pessoas de virem ao teatro”.

Cultura

Achas para a Fogueira

De Antoine Defoort. Lisboa. Teatro 

Nacional D. Maria II (Sala Garrett). 

17/06, às 19h.

mmmmm

Crítica de teatro

Para início de conversa, avisa-se 

desde já que para compreender — 

é uma maneira de dizer — o 

entrecho de Achas para a Fogueira, 

e embora sem ser absolutamente 

necessário, convém estar 

familiarizado com a oração do pau 

e com a placebomagia, e também 

com a magia paradoxal, rios de 

medo e silvoterapia, instrumentos 

facilitadores ao jeito de um guia 

bêbado. Neste espectáculo com os 

seus perigos em que se projectam 

memórias, se revêem 

conhecimentos sobre pókemones 

e emojis e outros exemplares da 

cultura pop contemporânea, saber 

alguma coisita de deep-mindfulness 

também dá jeito, para percorrer os 

interstícios da peça. 

Antoine Defoort (n. 1978) é um 

satirista subtil. Quem assistiu aos 

seus espectáculos antes 

apresentados em Portugal já sabe 

ser mais importante o que os seus 

textos não dizem do que aquilo 

que informam. Mas é melhor 

avisar os outros, não vá alguém 

levar a coisa a sério e andar por aí 

com um pau na mão a fazer gura 

Dois homens encontram-se  
na floresta…

de parvo, levando à letra o “Kit de 

Iniciação à Magia Paradoxal — para 

utilização de neó tos” distribuído 

no nal. Pelo que o preferível é 

começar pelo princípio. E no 

princípio: dois homens 

encontram-se na oresta… 

Coincidência feliz, pois são 

amigos há pelo menos dois anos 

afastados, estão ciosos de saberem 

um do outro e muito têm para 

contar. A nal, Taylor passou boa 

parte desse tempo no interior de 

um cubo de vidro imerso nos 

princípios da deep-mindfulness, 

história que conta com o auxílio de 

um mnemoprojector, 

aparelhómetro maneirinho capaz 

de projectar memórias. Por sua 

vez, Michel fundou um partido, a 

Plataforma de Contexto e 

Modalidade, que se tornou um 

caso sério da política nacional por 

muito que tenha nascido como 

uma piada, e que agora é 

infernizado pela má vontade dos 

adversários e escrutinado pelos 

media; um partido que 

percebemos estar em processo de 

corrosão interna enquanto discute 

a grande questão: serão os 

militantes capazes de se manter 

éis a princípios e ideais com esta 

possibilidade de se chegarem ao 

poder? Ou, pelo contrário, 

encontrarão uma saída airosa em 

recursos como superpoderes ou 

uma escola de magia — como 

dizer? — de tipo novo e, portanto, 

fracturante? 

Tudo é possível neste mundo 

onde quase tudo o que interessa, 

a substância do objecto —por 

assim dizer —, cobre a realidade 

com a camu agem de uma 

barreira de inspirada e elaborada 

retórica nascida do ridículo 

quotidiano e do nonsense do 

discurso político corrente, mas 

também das utopias suas 

concorrentes. Esta metáfora 

sobre o estado da democracia, a 

representação política e social, a 

necessidade de reformar o debate 

democrático, agora dominado 

pela cacofonia dos interesses, ou 

os verdadeiros valores 

humanistas, tudo assuntos sérios 

nunca claramente enunciados 

como se estivessem inscritos num 

palimpsesto, é encenada por 

Defoort (que também interpreta a 

peça, a par de Alexandre Le 

Nours, Arnaud Boulogne e So a 

Teillet) com a dinâmica de um 

circo de três pistas. Sempre em 

movimento, sempre em acção, 

sempre com exuberância na 

utilização da palavra e na 

so sticada construção das frases. 

Contudo, nem sempre capaz de 

ultrapassar o encanto pela sua 

própria linguagem, perdendo-se 

por vezes em palavreado, com 

algum e não despiciendo valor 

cómico, porém um pouco 

exibicionista e inibidor da 

construção de uma relação mais 

intensa com o público. 

 Rui Monteiro

MATTHIEU EDET

2 
O Festival de Almada fará duas 
incursões na obra do meteórico 
escritor francês Édouard Louis, 
por Ivo van Hove e Ivica Buljan 
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BE quer medir prevalência do recurso  
a estágios comparticipados na cultura

Requerimento visa apurar 
se este instrumento tem 
servido para promover a 
precariedade laboral nos 
últimos 15 anos

Os três músicos uniram-se 
ao fotógrafo Pedro MKK 
para criar Cobras, um NFT 
que só pode ser adquirido 
com a moeda digital ether

Joana Amaral Cardoso

O Bloco de Esquerda (BE) apresen-

tou um requerimento na Assembleia 

da República para apurar a prevalên-

cia do recurso a estágios do Instituto 

do Emprego e Formação Pro ssional 

(IEFP) em instituições culturais des-

de 2006, bem como quantas contra-

tações deles resultaram. O pedido 

visa avaliar se os fundos públicos 

destinados ao conhecido programa 

de estágios estão a ser usados para 

promover a precariedade laboral. 

Nada impede, lembra o requerimen-

to, a “substituição de estagiários por 

novos estagiários ano após ano, sem-

pre com o Estado disponível para 

nanciar”. 

O requerimento, feito ao Ministério 

do Trabalho, Solidariedade e Segu-

rança Social, e a que o PÚBLICO teve 

acesso, surge numa altura em que a 

precariedade na Cultura está no cen-

tro das atenções. Ora, diz o Bloco de 

Esquerda no texto assinado pelos 

deputados José Soeiro, Beatriz Gomes 

Dias e Alexandra Vieira, “os estágios 

comparticipados pelo IEFP têm sido 

uma ferramenta muito utilizada por 

diferentes estruturas do sector da 

cultura, públicas e privadas, com ou 

sem ns lucrativos”, ao longo dos 

anos. Mas a evolução das regras que 

se aplicam a estes estágios e às insti-

tuições que os acolhem, argumen-

tam, faz com que não haja “impedi-

mento real” à rotação de estagiários 

nem qualquer garantia da contrata-

ção de alguns deles pelas entidades 

que bene ciam do programa. 

O BE quer saber em concreto “o 

número de estágios em estruturas 

culturais nanciados desde 2006”, 

bem como quais as instituições pro-

motoras dos mesmos. Além disso, 

solicita dados sobre o volume de 

contratações que resultaram destes 

estágios e que sejam detalhadas 

“todas as comparticipações nancei-

ras atribuídas a cada instituição, 

nomeadamente na Cinemateca, Fun-

dação Côa Parque, Companhia 

Nacional de Bailado, Fundação Cen-

tro Cultural de Belém, Fundação de 

Arte Moderna e Contemporânea — 

Colecção Berardo, Opart [Organismo 

de Produção Artística], Teatro Nacio-

nal Dona Maria II, Fundação Casa da 

Música, Fundação de Serralves, Fun-

dação Calouste Gulbenkian, EGEAC 

[Empresa de Gestão de Equipamen-

tos e Animação Cultural de Lisboa], 

Parques de Sintra”, entre outras. 

Finalmente, os deputados querem 

que o IEFP revele “a relação entre os 

estágios comparticipados e as con-

tratações efectivamente realizadas 

após o estágio em cada estrutura”. Estágios financiados pelo IEFP podem durar de oito a 18 meses

RITA FRANCA

Em causa estão estágios pro ssio-

nais comparticipados em grande 

parte pelo Estado e que podem durar 

entre oito e 18 meses. O BE, que no 

início do mês confrontou a ministra 

Graça Fonseca com um relatório 

sobre aquilo a que chama um “polvo 

do outsourcing” que permite a várias 

instituições culturais do Estado man-

terem funcionários através de 

empresas intermediárias especiali-

zadas em alugar mão-de-obra barata 

e precária, identi ca agora no que 

toca aos estágios IEFP uma “ exibi-

lização sem retorno”. Ou seja, à luz 

das alterações que a lei foi sofrendo, 

os incentivos à contratação foram 

Luís Miguel Queirós

Quatro artistas portugueses — os 

músicos Conan Osiris, Holly e St. 

James Park (Tiago Sampaio) e o 

fotógrafo Pedro MKK — decidiram 

aventurar-se no estranho mundo 

dos NFT, sigla inglesa para “token 

não-fungível”, criando um objecto 

digital único chamado Cobras,  

que está em leilão na Internet com 

um preço de reserva de 500 ETH, 

código da criptomoeda ether (da 

plataforma descentralizada Ethe-

Obra digital única de Conan Osiris, Holly e St. James Park  
à venda por um milhão de euros

reum), cuja cotação ronda hoje os 

1900 euros. 

Conan Osiris, Holly e St. James Park 

criaram e interpretam o tema musical 

e o fotógrafo Pedro MKK manipulou 

depois imagens dos músicos captadas 

na Estufa Fria de Lisboa para montar 

um loop de vídeo que acompanha a 

canção neste NFT, o único formato 

em que Cobras estará disponível. O 

preço que pedem pela obra — pouco 

menos de um milhão de euros — é um 

tanto elevado, mas os artistas espe-

ram que o facto de se compromete-

rem a investir a receita de uma even-

tual venda “na cena cultural nacional, 

de forma a apoiar artistas e a criar 

novos projectos e iniciativas”, possa 

estimular potenciais compradores. 

O leilão está alojado na plataforma 

Foundation e será automaticamente 

activado quando uma primeira licita-

ção cobrir o preço de reserva de 500 

ETH. A partir daí, e seguindo o mes-

mo padrão de funcionamento de 

todos os leilões desta plataforma, é 

iniciada uma contagem de 24 horas, 

nda a qual a obra é adquirida pelo 

comprador que tiver colocado a últi-

ma licitação. No entanto, se ela tiver 

sido colocada nos últimos 15 minutos 

do prazo previsto, este recua 15 minu-

tos para permitir que qualquer even-

tual interessado possa subir a parada, 

um mecanismo que se repetirá as 

vezes que forem necessárias. 

Cobras foi colocado em leilão  

por uma organização sem ns lucra-

tivos que ajuda artistas a desenvol-

verem projectos, a Cosmic Burger, 

e até à hora de fecho desta edição 

ainda nenhuma licitação tinha 

coberto o preço de reserva, equiva-

lente a 1.124.3345 dólares (948.514 

euros). O áudio fala efectivamente 

de cobras e é possível que seja ape-

nas coincidência que o título esco-

lhido contenha a palavra “cobra” e 

seja ao mesmo tempo uma declina-

ção do verbo cobrar.  

Os NFT usam a mesma tecnologia 

das criptomoedas, conhecida como 

blockchain, que permite conservar 

um registo de transacções permanen-

te e inviolável, mas representam um 

Conan Osiris é 
um dos quatro 
autores desta 
obra de 
criptoarte que 
ontem foi 
colocada à venda

só objecto. Nada distingue um ETH de 

outro ETH, e o mesmo acontece com 

qualquer outra criptomoeda, mas um 

NFT é único e insubstituível. 

O objectivo não é travar a reprodu-

ção e fruição digital da obra (pelo 

contrário, esta tende a aumentar o 

valor de mercado do NFT em causa), 

mas oferecer ao seu proprietário a 

garantia de que só ele possui o “origi-

nal”. Um original que não se distingue 

materialmente das cópias exactamen-

te no mesmo sentido em que a Mona 

Lisa do Louvre se distingue da sua 

reprodução num calendário, mas que 

cumpre a função de garantir a rarida-

de digital da obra, o que estimula os 

coleccionadores, que poderão con-

servar, mas também trocar ou reven-

der o seu NFT, e abre uma nova fonte 

de nanciamento para os criadores.

perdendo força: as obrigações de 

vinculação laboral desses estagiários 

foram sendo afrouxadas e os limites 

ao recurso a este mecanismo, sejam 

eles temporais ou de quotas mínimas 

de empregabilidade, também. 

A paralisação causada pela pan-

demia pôs a descoberto a precarie-

dade do tecido laboral do sector 

cultural português. Do caso dos 21 

trabalhadores do Serviço Educativo 

Artes de Serralves, identi cados 

como falsos recibos verdes pela 

Autoridade para as Condições do 

Trabalho, aos mediadores e arte-

educadores que na semana passada 

denunciaram no PÚBLICO a preva-

lência de relações de trabalho estru-

turalmente precárias com institui-

ções públicas e privadas. 

Justamente para fazer face à fragi-

lidade que a pandemia escancarou, e 

respondendo a uma antiga reivindi-

cação do sector, o Governo fez entre-

tanto aprovar, a 22 de Abril, um Esta-

tuto dos Pro ssionais da Cultura com 

o objectivo declarado de minorar a 

instabilidade laboral crónica nesta 

área. Durante o período de consulta 

pública que terminou anteontem, o 

Ministério da Cultura recebeu um 

total de 72 contributos, “os quais 

serão agora alvo de uma atenta e deta-

lhada análise”, informa uma nota do 

gabinete de Graça Fonseca. As estru-

turas representativas do sector têm 

vindo a apontar que o diploma apro-

vado é uma proposta falhada. 

Cultura

Nada impede, 
lembram os 
deputados do 
Bloco, “a 
substituição de 
estagiários por 
novos estagiários 
ano após ano, 
sempre com o 
Estado a nanciar”
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JOÃO HENRIQUES

Europa Criativa: no futuro, a cultura 
quer-se verde e em sintonia

Conferência promovida 
pela presidência 
portuguesa da UE focou 
necessidade de repensar 
modelos de trabalho

Daniel Dias

A forma como o streaming tem vindo 

a mudar o panorama da indústria 

musical, as medidas que o audiovi-

sual pode tomar para reduzir a sua 

pegada ecológica, os desa os de 

mobilidade que a pandemia está a 

atirar às artes performativas ou a 

necessidade de co-criação e expor-

tação de artistas e ideias — foram 

estes alguns dos temas dos dois dias 

de conversas em torno do lançamen-

to do novo quadro do Europa Criati-

va, programa da União Europeia (UE) 

orçado em 2,5 mil milhões de euros 

que anteontem foi apresentado no 

Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, 

e que pretende ser uma resposta 

concertada à crise sanitária e econó-

mica que continua a agelar o sector 

da cultura. 

Nestas conferências prospectivas 

sobre o que o tecido artístico euro-

peu terá de fazer para responder às 

fragilidades expostas pela covid-19 

e às questões ambientais que actual-

mente ensombram o planeta, o 

tema da sustentabilidade foi uma 

constante. “Nós queremos pensar, 

sentir e ver verde”, disse anteon-

tem, por videoconferência, Maria 

Silvia Gatta, da Direcção-Geral das 

Redes de Comunicação, Conteúdos 

e Tecnologias da Comissão Euro-

peia. A responsável, que foi convi-

dada a re ectir maioritariamente 

sobre as áreas do cinema e da tele-

visão, explicou que há equipas de 

produção que “estão a tomar medi-

das” para reduzir o impacto ecoló-

gico das suas rodagens, mas “não há 

uma estratégia coerente”, isto é, 

“um entendimento comum entre os 

vários Estados-membros”. “Há uma 

falta de coordenação”, sintetizou, 

antes de defender que o “investi-

mento em tecnologias limpas esti-

mula a inovação e cria novos mode-

los de negócio”. 

Embora admita que, neste 

momento, é “limitado” o incentivo 

nanceiro que existe para o audio-

visual se aproximar do seu “objec-

tivo” de ser neutro em termos de 

emissões de dióxido de carbono 

(CO2), Gatta salienta que a ambição 

da UE é criar “uma calculadora car-

bónica comum”, ou seja, uma ferra-

menta de medição que possa ser 

utilizada como bússola por todos os 

países ligados ao Europa Criativa. 

Quem está a tentar concretizar 

esta ambição é o projecto Green 

Screen (apoiado pelo programa 

Interreg Europe), que, com a coope-

ração de entidades como a Slovak 

Film Commission e o Flanders Audio-

visual Fund, está a trabalhar no de-

senvolvimento da Eureca, uma “cal-

culadora ambiental” que, lê-se no 

site da “acção-piloto”, como vem 

sendo descrita a iniciativa, “poderá 

ser aplicada a todo o tipo de produ-

ções audiovisuais”, estudando o 

consumo de recursos e a gestão de 

desperdício nas “fases de pré-produ-

ção, produção e pós-produção”. 

A Eureca foi apresentada nas con-

ferências do Europa Criativa por 

Tim Wagendorp, que integra o Flan-

que abriga 46 equipamentos de 25 

países diferentes —, falou ontem da 

“aparente contradição” que se 

levanta quando se fala de digres-

sões. “A mobilidade aumenta a 

pegada carbónica, mas não há 

expansão de ideias sem mobilida-

de”, a rmou, antes de referir que a 

migração para o online vai “ajudar 

parcialmente a reduzir as viagens e 

a manter as relações”. 

A European Theatre Convention 

publicou recentemente o seu Códi-

go de Acção Sustentável para Tea-

tros e anunciou esta semana a inten-

ção de reduzir as suas emissões 

carbónicas para “pelo menos zero 

até 2030”. “É uma meta tão ambi-

ciosa como urgente”, defendeu 

Wiley, para quem é “crucial” a Euro-

pa ser “ágil” e progredir com senti-

do de união.  

Essa mesma necessidade foi iden-

ti cada por Ása Richardsdóttir e 

Elena Polivtseva, da Rede Interna-

cional de Artes Performativas Con-

temporâneas (IETM, na sigla ingle-

sa), que, reconhecendo que a “cola-

boração além-fronteiras não está ao 

alcance de todos”, apresentaram o 

Perform Europe, iniciativa apoiada 

pela UE que deseja “repensar as 

digressões no campo das artes per-

formativas de uma forma mais inclu-

siva, sustentável e equilibrada”. O 

projecto, que começou em Dezem-

bro de 2020, tem a duração de 18 

meses, sendo que até 7 de Julho 

decorre uma open call para produ-

tores e equipamentos que tenham 

propostas de modelos de distribui-

ção e mobilidade sustentáveis e 

queiram fazer parte de um “proces-

so de networking e aprendizagem 

colectiva”. 

Num pequeno vídeo, Inês Bara-

hona e Miguel Fragata, da compa-

nhia de teatro Formiga Atómica, 

assinalaram que é difícil fazer-se 

uma digressão ambientalmente sus-

tentável em Portugal, um país cuja 

rede ferroviária é “diminuta”. “É 

muito difícil não recorrer ao carro 

— ou ao avião, caso se trate de uma 

apresentação no estrangeiro — para 

fazer a circulação. O tempo também 

é um elemento valioso e, no nal de 

contas, nada vai bater a deslocação 

mais rápida”, elucidou Inês Baraho-

na. Vânia Rodrigues, gestora cultu-

ral e investigadora que conduziu a 

conferência da mobilidade, concor-

dou com a criadora, salientando 

que as “discrepâncias entre o audio-

visual e as artes performativas” no 

que diz respeito a questões de inves-

timento di culta quaisquer esforços 

ecológicos que teatros e encenado-

res possam fazer.

ders Audiovisual Fund enquanto 

coordenador de sustentabilidade e 

que, na sua intervenção, sublinhou 

que a transição do audiovisual para 

uma mentalidade “verde” poderá 

passar pelas instituições académi-

cas. “O que é que os professores 

estão a ensinar nas universidades? 

Decerto, estarão a ensinar como é 

que os seus alunos poderão vir a ser 

grandes artistas. Como é que pode-

mos ensinar futuros cineastas a 

terem um pensamento verde?”, 

questionou-se. 

O plano do Green Screen é que a 

Eureca funcione em articulação 

com o recente programa de certi

cação Green Film, de que também 

se ouviu falar anteontem. A iniciati-

O que é que os 
professores estão  
a ensinar? Como 
é que podemos 
ensinar futuros 
cineastas a terem 
um pensamento 
verde? 
Tim Wagendorp 
Coordenador de sustentabilidade 
do Flanders Audiovisual Fund

va foi apresentada por Charlotte 

Appelgren, secretária-geral da Cine-

Regio — uma rede europeia de apoio 

ao cinema a nível regional —, e con-

siste num certi cado que é atribuí-

do a produções cinematográ cas 

que cumpram determinados requi-

sitos ambientais, trabalhando de 

forma ecologicamente sustentá-

vel. 

A dualidade das digressões 
Numa conferência dedicada à ques-

tão da mobilidade (e de como a pan-

demia obrigou as artes performati-

vas a fazerem do online um novo 

palco), Heidi Wiley, da European 

Theatre Convention — uma rede for-

mal de teatros públicos europeus 

As boas práticas ambientais do audiovisual são um desafio urgente

GREEN SCREEN

Cultura



CLUBE

Notícias e crónicas, reportagens e resultados, um quizz
que põe à prova a memória dos leitores. Mas também apostas

e lugares reservados em restaurantes de norte a sul do país

Assista com os seus amigos aos jogos de Portugal
na BancadaP, um lugar reservado em cada 
restaurante parceiro com vista privilegiada

publico.pt/clubep

Todos os dias um olhar diferente. Textos de Teresa de Sousa,
Jorge Almeida Fernandes, João Ruela Ribeiro (Mundo),

Vítor Belanciano (Cultura), Luciano Alvarez (Política),
Rita Ferreira (Sociedade), Cristiana Moreira (Local)

e Sérgio Gomes (P2), entre outros

publico.pt/euro2020

CRÓNICAS

Tente acertar no resultado dos jogos de 
Portugal e ganhe prémios. Pode receber até 
uma assinatura de um ano totalmente grátis

APOSTAS

PATROCÍNIO

No Público
estamos todos

convocados
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TEATRO 
Juro Que É Mentira 
LISBOA Teatro D. Maria II 
Hoje (e dia 26), às 16h.  
Dos 3 aos 6 anos. 4€ 
Com encenação de Catarina 

Requeijo, uma peça que se 

debruça sobre as verdades das 

mentiras, das descaradas às bem 

escondidas. 

FESTA 
Mostra Medieval e Viking 
VILA NOVA DE FAMALICÃO 
Parque da Devesa 
Hoje e amanhã. Grátis 
(levantamento prévio do 
ingresso) 
Recua-se ao século XI para dar a 

conhecer o reino dos vikings, 

através de animação, lutas, 

autos-de-fé, acrobacias e rituais. 

Os espectáculos, com duração de 

duas horas, decorrem às 10h30, 

14h30 e 17h30. Para o aldeamento, 

há visitas guiadas às 17h. 

OFICINAS 
Percussão Tradicional 
Portuguesa 
PORTO Casa da Música 
Hoje, às 10h30. M/6. 5€ 
Crianças e famílias aprendem a 

fazer a festa com instrumentos de 

percussão que representam 

tradições musicais portuguesas. 

Num workshop orientado por Rui 

Rodrigues e Afonso Passos, 

monta-se o baile com 

“bombos, caixas, 

tréculas, reco-recos, 

zaquelitraques e até 

brinquinhos da 

Madeira”.  

 

Marionetas Que Dançam 
COIMBRA Convento de 

São Francisco 
Hoje, às 15h. M/6. 4€ 
e 5€ 
A ilustradora Cátia 

Vidinhas ensina os 

mais novos a 

construir marionetas 

de papel que dançam. 

Como pano de fundo, 

a tradição folclórica da 

Eslováquia e da 

Letónia, levando a 

palco um universo 

visual onde entram 

trajes e padrões 

coloridos, a par da 

música tradicional.

New York Times quando ainda andava 

no liceu, chamou-lhe The Rat Race e 

representava uma corrida de ratos na 

estrada. Estudou Pintura, Escultura 

e Cinema na Cooper Union School of 

Art, em Nova Iorque: “Mas o que mais 

gostava de fazer, nas minhas horas 

vagas, era criar desenhos animados 

e histórias de banda desenhada”, con-

ta na nota biográfica do seu site oficial 

(www.jonagee.com). 

Já tem mais de 30 obras publicadas 

e teve a felicidade, como diz, de 

conhecer Maurice Sendak quando o 

seu quarto livro, The Incredible Pain-

ting of Felix Clousseau, estava a ser 

impresso. O autor de Onde Vivem os 

Monstros gostou logo do livro.  Isso 

animou-o. 

Actualmente, Jon Agee vive em São 

Francisco, criou uma colecção de 

livros com jogos de palavras e divulga-

os em escolas no país e no mundo. 

Em O Muro no Meio do Livro, aca-

bou por desistir da barreira invisível 

e criou tijolos ao centro, desenhan-

do coisas assustadoras e sinistras de 

um lado e uma criança não afectada 

do outro. “Talvez a criança queira ir 

para o outro lado. Ela está presa, ela 

não pode passar. Ela pode cata-

pultar-se. E então pensei: e se 

ela não quiser sair do seu lado 

da barreira? Ela pensaria: 

‘Estou do lado seguro.’ 

E então algo aconte-

ce no seu lado do 

livro.”  

Logo o autor 

concluiu: “Ago-

ra, temos algo 

interessante.” E 

temos mesmo.

Guia

crianças
blogues.publico.pt/letrapequena/

FIM-DE-SEMANA  
EM FAMÍLIAÀ procura do 

lado seguro 
do livro
Um muro divide o livro ao meio  
e uma criança tem medo do que 
se esconde do lado de lá. Ficará  
a saber que o perigo vem  
de onde menos se espera 

Em Portimão, Dias da Percussão 
A cidade algarvia recebe a primeira edição de um 
festival dedicado a mostrar a riqueza do mundo da 
percussão. Da música clássica à contemporânea, 
passando pelas batidas do jazz, são vários os ritmos em 
que se move o programa, projectado em desfiles, 
concertos, oficinas e masterclasses para os mais novos. 
De 25 a 27 de Junho. Mais em www.dpportimao.pt.
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para o outro lado. Ela está presa, ela 

não pode passar. Ela pode cata-

pup ltar-se. E então pensei: e se

ela não quiser sair do seu lado 

da barreira? Ela pensaria:

‘Estou do lado seguro.’ 

E então algo aconte-

ce no seu lado do 

livro.”  

Logo o autor

concluiu: “Ago-

ra, temos algo 

interessante.” E 

temos mesmo.

O Muro no Meio do Livro 
Texto e ilustração: Jon Agee 
Tradução: Joana Gonçalves 
Edição: Nuvem de Letras 
48 págs., 13,90€ 

Rita Pimenta

Um pequeno cavaleiro sente-se segu-

ro no lado esquerdo do livro, que 

tem um muro de tijolo no meio. 

Receia que o ogre que está no lado 

direito do livro o coma. Logo, acre-

dita que o muro o protege. Nada de 

mal lhe pode acontecer. Está enga-

nado. Será mesmo do lado de lá do 

muro que virá quem o salva de ser 

afogado do lado de cá.   

Com este livro, Jon Agee “aventu-

rou-se” na edição digital, já que não 

é grande utilizador dessa técnica nas 

obras que cria. A ideia de pôr um 

muro no meio do livro foi uma reac-

ção aos problemas que a goteira (par-

te interior da lombada) cria a quem 

ilustra, pois “divide” os desenhos. 

Resolveu assumi-la mesmo como um 

muro, transformando um obstá-

culo numa potencialidade. 

Originalmente, era uma barrei-

ra invisível. “De um lado do livro, 

eu tinha a imagem de uma rapa-

riga na praia numa toalha e, do 

outro lado, uma enorme onda 

que bate no meio do livro, na bar-

reira e depois volta para trás. E 

ela está apenas sentada lá. 

Depois, desenhei um desliza-

mento de rochas, grandes 

pedras, um vulcão e, em 

seguida, uma manada de 

rinocerontes. E pensei: 

isto é fascinante, mas não 

é o suficiente para uma 

história”, conta numa 

entrevista à Publishers 

Weekly. 

Jon Agee nasceu 

em Nova Iorque. 

O seu primeiro 

trabalho foi  

publicado no 
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A Candidata Perfeita 
De Haifaa al-Mansour.  
Com Mila Al Zahrani, Dae Al Hilali, 
Nora Al Awad. Arábia Saudita/ALE. 
2019. 104m. Drama. M12.  
Maryam é uma jovem saudita que 

todos os dias se vê a lutar contra o 

preconceito. Farta de se sentir 

diminuída por ser mulher, toma uma 

resolução inesperada: concorrer a um 

cargo político.  

 

Ladrões de Bicicletas 
De Vittorio De Sica.  
Com Enzo Stajola, Lamberto 
Maggiorani, Lianella Carell. ITA. 
1947. 90m. Drama. M6.  
O mais famoso lme do neo-realismo 

italiano, da autoria de Vittorio De Sica.  

 

O Amigo de Sempre 
De Gabriela Cowperthwaite. 
Com Jason Segel, Casey Affleck, 
Dakota Johnson. EUA. 2019. 124m. 
Drama. M12.  
Nicole e Matthew são casados, felizes 

e cheios de sonhos. Mas quando ela é 

diagnosticada com um tipo agressivo 

de cancro que lhe dá poucos meses de 

vida, tudo parece ruir.  

 

O Guarda-Costas  
e a Mulher do Assassino 
De Patrick Hughes.  
Com Ryan Reynolds, Salma  
Hayek, Morgan Freeman,  
Samuel L. Jackson, Antonio 
Banderas, Tom Hopper. EUA. 2021. 
116m. Comédia, Acção. M16.  
Depois de anos sem férias,  

um agente de protecção de  

executivos muito conceituado  

está claramente a ressentir-se do 

excesso de trabalho. Por causa disso,  

a sua terapeuta dá-lhe uma missão  

de máxima importância:  

descansar.  

Os Flofos: Viagem no Tempo 
De David Silverman, Raymond S. 
Persi. Com Adam Devine (Voz), 
Rachel Bloom (Voz), Ken Jeong 
(Voz). CAN/EUA/China. 2021. 84m. 
Animação, Comédia. M6.  
Os ofos são criaturas adoráveis 

cujo buraco nas barriguinhas  

os faz ser muitas vezes confundidos 

com donuts.  

 

O Milagre de Milão 
De Vittorio De Sica. Com Emma 
Gramatica, Francesco Golisano, 
Paolo Stoppa. ITA. 1951. 97m. 
Comédia Dramática. M6.  
Um lme que traz ao neo-realismo 

uma mutação, misturando o realismo 

social com a fantasia desenfreada.  

 

O Movimento das Coisas 
De Manuela Serra. POR. 1985.  
85m. Documentário. M12.  
Começado a desenvolver no interior 

da Cooperativa VirVer, em cujos 

projetos a realizadora trabalhou 

durante vários anos.  

 

O Pecado 
De Andrei Konchalovsky. Com 
Adriano Chiaramida, Yuliya 
Vysotskaya. RUS/ITA. 2019. 134m. 
Drama, Biografia. M12.  
Um lme sobre o pintor, escultor e 

poeta italiano Michelangelo.  

 

Supernova 
De Harry Macqueen.  
Com Colin Firth, Stanley Tucci, 
Pippa Haywood. GB. 2020. 95m. 
Drama, Romance. M14.  
Há mais de duas décadas que Sam e 

Tusker partilham um amor e uma 

cumplicidade profundos. Quando 

Tusker é diagnosticado com 

demência, sabem que entraram  

num caminho sem retorno. 

Cinema Cartaz, críticas, trailers  
e passatempos em  

cinecartaz.publico.pt

Lisboa  
Cinema City Alvalade 
Av. de Roma, nº 100. T. 218413040 
Prazer, Camaradas! M12. 17h25; O Pecado 
M12. 12h55, 15h25, 19h55; Nomadland - 
Sobreviver na América 18h, 20h10; Minari  
M12. 17h50; Cruella M12. 15h20; Raya e o 
Último Dragão M6. 11h15 (V.P./2D); Quo 
Vadis, Aida? M14. 13h15; Entre a Morte M14. 
20h; Spirit Invencível M6. 11h25 (V.P./2D);  
Fantasmas do Império M12. 13h30; O Espião  
Inglês M12. 13h25, 15h35, 20h15; A 
Candidata Perfeita M12. 17h55; Os Flofos: 
Viagem no Tempo M6. 11h15, 15h40 (V.P./2D)   
Cinema City Campo Pequeno 
Centro de Lazer. T. 217981420 
Um Lugar Silencioso 2 M14. 20h30; Peter 
Rabbit: Coelho à Solta M6. 11h25, 15h40  
(V.P./2D); Mais Uma Rodada 20h25; Cruella  
M12. 13h15, 15h10, 17h40, 20h; Tom e Jerry  
M6. 11h40 (V.P./2D); Raya e o Último Dragão  
M6. 11h15, 15h30, 17h45 (V.P./2D); Spirit 
Invencível M6. 11h20, 13h30, 15h50 (V.P./2D);  
The Conjuring 3 - A Obra do Diabo M16. 
15h45, 20h20; Chaos Walking - O Ruído  
M12. 17h20; O Espião Inglês M12. 13h30, 
18h10, 20h05; Os Flofos: Viagem no Tempo  
M6. 13h35, 13h40, 15h20, 18h (V.P./2D);  
Demon Slayer M14. 11h, 13h25, 17h30, 
19h50; O Guarda-Costas e a Mulher do 
Assassino M16. 11h45, 15h15, 17h55, 20h10   
Cinema Ideal 
Rua do Loreto, 15/17. T. 210998295 
O Movimento das Coisas M12. 16h30, 
20h30; As Andorinhas de 
Cabul 14h45; Miss Marx M12. 18h30   
Cinemas Nos Alvaláxia  
Estádio José Alvalade. T. 16996 
Um Lugar Silencioso 2 M14. 20h20; Peter 
Rabbit: Coelho à Solta M6. 11h, 13h40, 
16h35 (V.P./2D); O Amigo de Sempre M12. 
13h15, 16h, 19h; O Pai M12. 20h20; Missão 
Inesperada M14. 13h50, 17h20, 20h05;  
Godzilla vs. Kong M12. 13h55, 16h50; Cruella  
M12. 19h35; Tom e Jerry M6. 11h30, 13h50 
(V.P./2D); The Conjuring 3 - A Obra do Diabo  
M16. 13h45, 16h40, 19h30; Ao Ritmo de 
Washington Heights M12. 13h20, 16h20, 
19h40; Chaos Walking - O Ruído M12. 
14h10, 17h, 19h50; O Espião Inglês M12. 14h, 
16h55, 20h10; Lassie de Volta a Casa M6. 
10h50, 13h35; A Candidata Perfeita M12. 
14h30, 17h10, 19h55; Os Flofos: Viagem no 
Tempo M6. 10h30, 13h10, 15h40, 18h10  
(V.P./2D); Demon Slayer M14. 13h35, 16h45, 
19h45; O Guarda-Costas e a Mulher do 
Assassino M16. 13h30, 16h30, 19h25   
Cinemas Nos Amoreiras 
Av. Eng. Duarte Pacheco. T. 16996 
Um Lugar Silencioso 2 M14. 16h40, 19h30;  
Peter Rabbit: Coelho à Solta M6. 13h, 15h10 
(V.P./2D); O Pecado M12. 19h50; Nomadland 
 - Sobreviver na América 13h40; O Pai M12. 
14h30; O Pai M12. 17h30, 20h20; Cruella M12.  
13h30, 16h30, 19h40; Um Homem 
Furioso M16. 17h20, 20h10; Ao Ritmo de 
Washington Heights M12. 14h; O Espião 
Inglês M12. 14h10, 17h10, 20h; Supernova  
M14. 17h, 20h30; Os Flofos: Viagem no 
Tempo M6. 13h20, 15h30, 17h40 (V.P./2D)   
Cinemas Nos Colombo 
Av.  Lusíada. T. 16996 
Um Lugar Silencioso 2 M14. 13h20, 15h50, 
18h20, 20h45; Peter Rabbit M6. 10h50, 
13h10, 15h20 (V.P./2D); Cruella M12. 14h, 17h, 
20h; Um Homem Furioso M16. 17h40, 
20h20 ; The Conjuring 3  M16. 13h, 15h30, 
18h, 20h25; Ao Ritmo de Washington 
Heights M12. 13h30, 16h50; Chaos Walking 
- O Ruído M12. 20h35; O Espião Inglês M12. 
20h05; Os Flofos: Viagem no Tempo M6. 
10h10, 13h40, 16h, 18h10 (V.P./2D); Demon 
Slayer  M14. 11h, 14h10, 17h30, 20h10; O 
Guarda-Costas e a Mulher do 
Assassino M16. 13h50, 16h40, 19h50;  
Chaos Walking - O Ruído M12.  
Sala IMAX - 12h50, 15h10, 17h50, 20h30   

15h25, 19h55, 21h55; Godzilla vs. Kong M12. 
13h10 (V.P./2D); Cruella M12. 15h45; Cruella  
M12. 11h15, 15h20, 18h40, 21h15; Tom e Jerry  
M6. 11h30, 17h35 (V.P./2D); Raya e o Último 
Dragão M6. 11h35, 15h15, 17h30 (V.P./2D); Um  
Homem Furioso M16. 21h50; Spirit 
Invencível M6. 11h45, 13h35, 15h50 (V.P./2D);  
The Conjuring 3 - A Obra do Diabo M16. 
13h15, 17h30, 21h30; Ao Ritmo de 
Washington Heights M12. 21h20; Chaos 
Walking - O Ruído M12. 19h20; O Espião 
Inglês M12. 15h35, 17h40, 19h40;  
Supernova M14. 13h50, 15h45, 17h45, 
19h50, 21h45; Os Flofos: Viagem no 
Tempo M6. 11h20, 13h45, 15h20, 17h20  
(V.P./2D); Demon Slayer M14. 11h30, 13h30, 
15h40, 17h55, 21h40; O Guarda-Costas e a 
Mulher do Assassino M16. 13h15, 15h30, 
18h30, 19h35, 21h25   
UCI Ubbo 
C.C. Amadora, Estr. Nacional 249/1, Venteira.   
Velocidade Furiosa 8 18h20; Peter Rabbit: 
Coelho à Solta M6. 13h30, 16h10, 19h35  
(V.P./2D); Missão Inesperada M14. 19h05, 
21h40; Cruella M12. 13h40, 15h30, 16h40, 
21h20, 21h45; Spirit Invencível M6. 14h, 
16h25 (V.P./2D); The Conjuring 3 - A Obra do 
Diabo M16. 13h50, 16h30, 19h10, 21h50; Ao 
Ritmo de Washington Heights M12. 15h10, 
21h25; O Espião Inglês M12. 21h35; Os 
Flofos: Viagem no Tempo M6. 14h10, 16h20, 
18h45 (V.P./2D)   

Barreiro  
Castello Lopes - Fórum  
Campo  das Cordoarias. T. 212069440 
Peter Rabbit: Coelho à Solta M6. 13h10 (V.
P./2D); Cruella M12. 10h50 (V.P./2D), 13h50, 
18h20, 21h10; Raya e o Último Dragão M6. 
11h15 (V.P./2D); The Conjuring 3 - A Obra do 
Diabo M16. 13h50, 16h20, 18h50, 21h20; Os 
Flofos: Viagem no Tempo M6. 11h, 14h20, 
16h20, 16h40 (V.P./2D); Demon Slayer - 
Kimetsu No Yaiba - O Filme: Comboio 
Infinito M14. 18h40, 21h15; O Guarda-Costas  
e a Mulher do Assassino M16. 13h40, 16h15, 
18h50, 21h25   

Cascais  
Cinemas Nos CascaiShopping 
Alcabideche. T. 16996 
Um Lugar Silencioso 2 M14. 13h50,  
16h20, 18h50, 21h15; Peter Rabbit: Coelho  
à Solta M6. 11h, 13h, 15h10 (V.P./2D); 
Cruella M12. 15h40, 18h40, 21h35; 
Tom e Jerry M6. 11h (V.P./2D);  
Um Homem Furioso M16. 17h40, 
20h30; The Conjuring 3 - A Obra do 
Diabo M16. 14h, 17h, 19h30, 22h; Ao Ritmo 
de Washington Heights M12. 12h35; Chaos 
Walking - O Ruído M12. 21h50; O Espião 
Inglês M12. 10h30, 12h45, 15h20, 17h50; Os 
Flofos: Viagem no Tempo M6. 10h45, 13h20,  
16h, 18h, 19h55 (V.P./2D); Demon Slayer - 
Kimetsu No Yaiba - O Filme: Comboio 
Infinito M14. 20h45; O Guarda-Costas e a 
Mulher do Assassino M16. 12h50, 15h30, 
18h10, 21h; O Guarda-Costas e a Mulher do 
Assassino M16. Sala IMAX - 13h30, 16h, 
18h30, 21h30   
O Cinema da Villa - Cascais 
Avenida Dom Pedro I. T. 215887311 
Michelangelo - Infinito 16h30; Peter 
Rabbit: Coelho à Solta M6. 11h, 15h15, 17h10 
(V.P./2D); Cruella M12. 11h, 13h45, 16h20, 
18h55, 21h30; Tom e Jerry M6. 11h (V.P./2D);  
Raya e o Último Dragão M6. 11h (V.
P./2D); Miss Marx M12. 14h35, 19h20, 

21h25; O Espião Inglês M12. 13h, 15h10, 
17h20, 19h30, 21h40; Lassie de 

Volta a Casa M6. 11h (V.
P./2D); A Candidata 
Perfeita M12. 13h10, 19h25, 

21h30; Supernova M14. 
13h50, 15h45, 17h40, 

19h35, 21h30

Cinemas Nos Vasco da Gama 
Parque das Nações. T. 16996 
Um Lugar Silencioso 2 M14. 13h30, 16h, 
18h20, 19h10, 20h40; Peter Rabbit: Coelho 
à Solta M6. 10h40, 13h, 15h20 (V.P./2D);  
Cruella M12. 13h40, 16h40, 20h; Tom e 
Jerry M6. 12h20, 15h, 17h40, 20h20; O 
Espião Inglês M12. 17h35, 20h10; Os Flofos: 
Viagem no Tempo M6. 11h, 13h20, 15h40, 
17h50 (V.P./2D); Demon Slayer - Kimetsu No 
Yaiba - O Filme: Comboio Infinito M14. 
19h40; O Guarda-Costas e a Mulher do 
Assassino M16. 11h30, 14h, 17h, 19h50   
Nimas 
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213574362 
Monsieur Klein 13h; O Pecado M12. 17h30;  
Nomadland - Sobreviver na América  
20h30; Entre a Morte M14. 11h; O Milagre 
de Milão M6. 15h30   
UCI Cinemas - El Corte Inglés 
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31. T. 213801400 
Um Lugar Silencioso 2 M14. 14h35, 
19h25; Peter Rabbit: Coelho à Solta M6. 
14h15,  17h (V.P./2D); O Pecado M12. 13h25;  
Nomadland - Sobreviver na América  
16h35, 19h30; O Amigo de Sempre M12. 14h,  
19h45; O Pai M12. 13h50, 16h20, 20h20;  
Estados Unidos Vs Billie Holliday M14. 
16h55; Mais Uma Rodada 13h30;  
Raparigas M12. 13h40; Cruella M12. 14h45, 
16h45, 19h40 (V.P./2D); Spirit Invencível M6. 
14h20, 16h15 (V.P./2D); The Conjuring 3 - A 
Obra do Diabo M16. 17h35, 20h15; Miss 
Marx M12. 14h05, 17h20, 19h55; Ao Ritmo de  
Washington Heights M12. 16h25, 19h35;  
Chaos Walking - O Ruído M12. 16h10, 19h15;  
O Espião Inglês M12. 14h10, 16h50, 19h50; A 
Candidata Perfeita M12. 20h05; Supernova  
M14. 17h15, 20h; Os Flofos: Viagem no 
Tempo M6. 13h35, 16h30 (V.P./2D); Demon 
Slayer - Kimetsu No Yaiba M14. 13h20, 
19h20; O Guarda-Costas e a Mulher do 
Assassino M16. 15h10, 17h40, 20h10   

Almada  
Cinemas Nos Almada Fórum 
Vale de Mourelos. T. 16996 
Um Lugar Silencioso 2 M14. 12h40, 15h15, 
17h30, 19h40, 22h; Peter Rabbit: Coelho à 
Solta M6. 13h20, 15h30 (V.P./2D); Spiral - O 
Novo Capítulo de Saw M18. 21h55; O Amigo 
de Sempre M12. 13h20, 18h55, 21h35; O Pai  
M12. 18h, 20h50; Missão Inesperada M14.  
19h45, 22h15; Godzilla vs. Kong M12. 21h25;  
Cruella M12. 10h30, 12h30, 15h20, 18h15, 
21h10; Tom e Jerry M6. 10h50, 14h30, 17h, 
19h (V.P./2D); Raya e o Último Dragão M6. 
11h20, 13h40, 16h15, 17h40 (V.P./2D); Um 
Homem Furioso M16. 16h20, 21h45; The 
Conjuring 3 - A Obra do Diabo M16. 11h, 
13h30, 16h, 18h40, 21h40; Ao Ritmo de 
Washington Heights M12. 13h15; Chaos 
Walking - O Ruído M12. 19h30, 22h10; O 
Espião Inglês M12. 12h50, 15h45, 18h10; A 
Candidata Perfeita M12. 16h10; Supernova  
M14. 13h05, 15h25, 19h45, 22h10; Os Flofos: 
Viagem no Tempo M6. 10h45, 13h, 15h10, 
17h15, 19h20 (V.P./2D); Demon Slayer  M14. 
10h40, 12h55, 15h50, 18h30, 21h15; O 
Guarda-Costas e a Mulher do 
Assassino M16. 10h30, 13h10, 15h40, 18h20, 
21h20; O Guarda- 
-Costas e a Mulher do Assassino  
M16. Sala 4DX - 11h50, 14h10, 16h30, 19h10, 
21h45   

Amadora  
Cinema City Alegro Alfragide 
Alegro Alfragide. T. 214221030 
Um Lugar Silencioso 2 M14. 
22h10; Peter Rabbit: 
Coelho à Solta M6. 11h40, 
13h40, 18h20 (V.
P./2D); Nomadland 
 21h45; Missão 
Inesperada M14. 

Estreias

Guia

As estrelas Jorge 
Mourinha 

Luís M. 
Oliveira

Vasco 
Câmara

a Mau   mnnnn Medíocre   mmnnn Razoável   mmmnn Bom   mmmmn Muito Bom   mmmmm Excelente

Blackbird — A Despedida mmmnn a mnnnn 

Entre a Morte mmmnn — mmmnn 

Higiene Social mmmnn — — 

Luca mmnnn — — 

O Mauritano mmnnn mnnnn mnnnn 

Miss Marx mmmmn mmnnn mmmnn 

O Movimento das Coisas mmmnn mmmmn mmmmn 

Missão Inesperada — mmnnn — 

Nocturno mmmnn mmnnn mmmnn 

Pecado — mmnnn mmnnn 

Raparigas — mmmnn mmnnn 

Ao Ritmo de Washington Heights mmmnn — — 
Supernova mmmmn — mmnnn 

Raya e o Último Drag
P./2D); Miss Marx M1

21h25; O Espião Ing
17h20, 19

Volta a 
P./2D);
Perfei

21h3
13

1

ragide
21030

M14. 

0, 

Supernova
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Jogos

Cruzadas 11.376

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

Bridge Sudoku

Oeste Norte Este Sul 
   1  
passo 1ST passo 3  
passo 4  Todos passam 
Leilão: Qualquer forma de Bridge. 
Carteio: Saída: J . Qual o seu plano de 
jogo? 
Solução: Podemos inferir pela contagem 
das perdentes, três apenas, que tudo 
parece estar no bom caminho. Bastará 
entregar aos adversários os seus ases 
menores. De resto é obrigatório, uma vez 
que nenhum dos naipes é suficiente para 
atingir as 10 vazas. Mas, existe uma 
armadilha que é fundamental evitar: os 
trunfos 4-1.  
Com efeito, se destrunfarmos antes de 
cedermos cada um dos ases menores, 
teremos os adversários a continuar a 
jogar espadas sempre que possível, 
obrigando-nos a cortar e a perder o 
controlo de trunfo, pois ficaremos sem 
trunfos numa altura em que ainda faltará 
ceder mais um dos ases (e a defesa ainda 
poderá encaixar pelo menos uma vaza a 
espadas). Haverá forma de prevenir a má 
distribuição do naipe de trunfo?  
Claro que sim: desde que se reserve um 
trunfo no morto como cão de guarda, 

Dador: Sul 
Vul: Ninguém 
 

João Fanha 
bridgepublico@gmail.com

© Alastair Chisholm 2008  
www.indigopuzzles.com

que interdirá o adversário de jogar 
impunemente a fatídica quarta volta de 
espadas. Após termos cortado a segunda 
volta de espadas, tiramos apenas uma 
volta de trunfo (ou mesmo nenhuma), e 
jogamos um ouro. O seguimento 
dependerá da atitude da defesa: Se o Ás 
de ouros não aparecer, podemos 
destrunfar e de seguida apurar os paus; 
se a defesa fizer o Ás e continuar com 
uma terceira volta de espadas, cortamos 
e viramos um pau. Se fizermos essa vaza, 
resta-nos destrunfar e apresentar 10 
vazas: seis trunfos, três ouros e um pau. 
Se a defesa fizer o Ás de paus não 
conseguirá embargar o nosso contrato, 
pois se jogar mais uma espada cortamos 
com o Valete de trunfo do morto e vimos 
à nossa mão acabar de destrunfar e 
apresentar as vazas restantes. 
Considere o seguinte leilão: 
Oeste Norte Este Sul 
   1  
passo 1  2  ? 
O que marca com a seguinte mão? 

AJ2 K107 AK10642 6 
Resposta: As intervenções nem sempre 
nos causam problemas, podem até 
ser-nos proveitosas se usarmos 
devidamente as ferramentas que são 
despoletadas nesse momento: o dobre e o 
cue-bid. Sem a intervenção de Sul, 
teríamos de decidir entre marcar dois e 
três ouros, e ambas deixariam o nosso 
parceiro numa má posição para conseguir 
explicar a sua mão, sobretudo se tiver 
cinco cartas de copas. Ora, com a 
intervenção em dois paus passámos a ter 
uma voz mais económica: o dobre. E o que 
promete o dobre? Valores suplementares 
e uma mão que não consegue se 
expressar naturalmente, que pode ser 
uma das seguintes duas: — mão irregular 
com três cartas no naipe do parceiro, 13+ a 
19 pontos; — mão regular de 18-19 pontos 
sem uma boa defesa no naipe de 
intervenção para poder marcar 2ST, e 
neste caso a presença de três cartas no 
naipe do parceiro não é necessária.

Problema 10.526  (Fácil)

Problema 10.527  (Difícil)

Solução 10.524

Solução 10.525

HORIZONTAIS: 1 - A câmara de Lisboa quer tê-las nas ruas do Bairro Alto. Uma dezena.  
2 - Em que há geada. Põe no devido tom. 3 - «Cada terra com seu (...), cada roca com seu 
fuso». As pontas da demagogia. Ratar. 4 - Um dos quatro satélites de Júpiter descobertos 
por Galileu em 1610. Expelir de maneira suave e constante. 5 - Elevado. Rasgado.  
6 - Quer ser primeiro concelho com selo internacional de sustentabilidade, Biosphere 
Destination. 7 - Pessoa amada. Espécie de calha que dá vazão à água e a outros despejos 
do navio. 8 - Érbio (s. q.). País que recruta ratos gigantes africanos para farejar minas 
terrestres. 9 - Bebedeira (gíria). Organização Internacional do Trabalho. 10 - Rendimento 
do dinheiro emprestado. Laguna. Símbolo de nordeste. 11 - Letras que designam a pilha de 
menor diâmetro. Coagular. 
 
VERTICAIS: 1 - Uma das mais possantes e corajosas aves de rapina. Oscula. 2 - Achar a 
solução de. Universidade de Aveiro (criou curso para alunos com deficiência). 3 - Adejo. 
Modo de dizer. Redução de para. 4 - Eles. Tenho a natureza de. Chief Executive Officer. 
5 - Gire. Emitir som forte e zoante. 6 - Azedo. O (...) no Meio do Livro, com texto e 
ilustração de Jon Agee (ver Guia crianças – Letra pequena). 7 - Sociedade Anónima. Lista. 
Divisória. 8 - Alugado. Alojamento Local. 9 - (...) Salgado, realizador de Noite Turva, o 
segundo filme português na competição de curtas de Cannes. Procedo. 10 - Elemento de 
formação de palavras que exprime a ideia de nove. Instrumento de carpintaria para alisar 
a madeira. 11 - Cabo náutico em forma de pé de galinha. Possuir.

Solução do problema anterior 
HORIZONTAIS: 1 - Boicote. Vã. 2 - OCDE. Edace. 3 - Roo. Trípoli. 4 - Mu. Votar. 5 - Aa. Arreda.  
6 - Marcelo. Ma. 7 - Cantos. Ha. 8 - Ante. Te. Ida. 9 - Stoltenberg. 10 - Pejar. Tinir. 11 - Omite. Ada. 
VERTICAIS: 1 - Borba. Caspa. 2 - Oco. Amante. 3 - Ido. Antojo. 4 - CE. Martelam. 5 - Turco. Tri. 
6 - Ter. Reste. 7 - Edível. Ente. 8 - Apodo. Bi. 9 - Cota. Hiena. 10 - Vela. Madrid. 11 - Irra. Agra. 

NORTE 
 K73 
 J4 
 KJ102 
 J1085

OESTE 
 J10954 
 7653 
 A6 
 A6

ESTE 
 AQ82 
 9 
 98754 
 432

SUL 
 6 
 AKQ1082 
 Q3 
 KQ97 

Lazer Euromilhões
M1lhão RJP 35585  1.º Prémio 30.000.000€

2011 27 30 41 3 5

Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial de prémios

EXPOSIÇÃO 
Tronos de Santo António 
LISBOA Vários locais.  
De 5/6 a 30/6. Grátis 
Numa tradição que remonta à 

Lisboa pós-Terramoto de 1755, em 

que os peditórios para reconstruir 

a Igreja de Santo António 

tomavam a forma de altares 

decorados à porta das casas, os 

Tronos de Santo António voltam a 

sair à rua, para enfeitar as festas 

populares alfacinhas. São vários 

os trabalhos espalhados por pátios 

e recantos da cidade (mais 

precisamente 155 tronos); o 

roteiro com as coordenadas está 

disponível no site da EGEAC, que 

organiza a exposição em parceria 

com o Museu de Lisboa. 

MÚSICA 
Ana Moura 
LISBOA Campo Pequeno.  
Dia 19/6 às 21h. M/6. 20€ a 40€ 
O penúltimo concerto do Santa 

Casa Portugal ao Vivo em Lisboa 

está entregue a Ana Moura. A 

fadista traz Andorinhas na 

bagagem, o nome do primeiro 

single do futuro álbum. Sucede a 

Vinte Vinte, criação conjunta com 

Branko e Conan Osíris, uma 

espécie de “enterro” de todos os 

males que o ano de 2020 trouxe. 

 

Seixal World Music 
SEIXAL Parque Urbano José 
Afonso - Miratejo.  
De 19/6 a 20/6. Sábado e 
domingo, às 19h. Grátis 
Num “hino à cultura e à 

multiculturalidade, que são 

marcas do concelho do Seixal”, 

palavras do presidente da câmara, 

Joaquim Santos, o evento leva a 

palco música popular e tradicional 

de latitudes diversas. Hoje, entram 

em cena David Pérez y su Cuadro 

Flamenco e Cremilda Medina; 

amanhã é a vez das Moçoilas e 

Victor Zamora y Havana Way. Nos 

dois dias, o aquecimento está por 

conta da Orquestra de Foles. 

TEATRO 
O  
PORTIMÃO Teatro Municipal 
Dia 19/6 às 21h30. M/14. 10€ 
A Mala Voadora aterra em 2021 

com uma ideia que começou em 

2017: O , escrito por Chris 

Thorpe, dirigido por Jorge 

Andrade e descrito pela 

companhia como “um espectáculo 

sobre o m”. 
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6.00 Etnias 6.35 Uma  
Aventura 9.05 Estamos em Casa  
12.10 O Nosso Mundo 13.00  
Primeiro Jornal  
 
 
14.10 Alta Definição  
 
 
15.00 E-Especial  
 
 
15.30 Alô Marco Paulo  
 
 
19.10 Quem Quer Namorar com o 
Agricultor? - Edição da Tarde 
 
 
19.57 Jornal da Noite  
 
 
21.45 Terra Nossa - Especial Euro 
 
 
23.15 Quem Quer Namorar  
com o Agricultor? - A Semana  
2.00 Regresso ao Futuro

6.32 Repórter África 7.00 Euronews 
8.00 Espaço Zig Zag 14.55 Folha de 
Sala 15.02 Piaggio, Um Sonho Italiano 
16.46 Nicolas Le Floch 17.33 Biosfera 
18.01 Candice Renoir 18.58 Faça 
Chuva Faça Sol 19.31 De Lisboa a 
Estocolmo 19.54 Ottilie Von 
Faber-Castell - Uma Mulher Ousada 
21.25 Folha de Sala 
 
 
21.30 Jornal 2  
 
 
21.48 Página 2 
 
 
22.04 Elton John  
- Sem Filtro 
 
 
 
 
 
22.58 A Jangada de Pedra 
 
 
0.45 Agente Hamilton  
1.30 Euronews

6.00 Curious George 6.25 Detective 
Maravilhas 7.19 Campeões e 
Detectives 7.55 Diário da Manhã 9.15 
Joga Portugal 13.00 Jornal da Uma  
 
 
14.30 Joga Portugal  
 
 
16.50 Futebol: Euro 2020 
- Portugal x Alemanha  
 
 
 
 
 
 
 
 
19.10 Mais Euro 
 
 
19.57 Jornal das 8  
 
 
21.40 Festa É Festa 22.15 Bem Me 
Quer 23.35 Mental Samurai 0.56 
Diário do Euro 1.13 GTI 1.29 Jovem 
Adulta 3.16 Fascínios

RTP1 RTP2

TVI

TVCINE TOP 

18.05 A Nota Perfeita 19.55 Operação 
Obscura 21.30 A Galeria dos Corações 
Partidos 23.15 Countdown 0.45 O 
Príncipe 2.20 A Beast in Love 
 
 
FOX MOVIES 

17.30 O Último Airbender 19.18 Colateral 
21.15 O Atirador 23.19 Sicário - Infiltrado 
1.16 Love & Mercy - A Força de Um Génio 
 
 
HOLLYWOOD 

18.25 Super-Homem: O Regresso 20.55 
Blindado 22.25 Guerra sem Quartel 
0.00 Shadow Man: Alta Traição 1.40 
Bullet 
 
 
AXN 

18.56 Interstellar 21.55 No Coração do 
Mar 0.01 Rush - Duelo de Rivais 2.03 
Wind River 
 
 
FOX  
18.56 Planeta dos Macacos 21.20 
Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes 23.18 
Tartarugas Ninja Heróis Mutantes: O 
Romper das Sombras 1.16 A Branca de 
Neve e o Caçador 
 
 
DISNEY CHANNEL 

17.10 Coop & Cami 17.30 Casa da Coruja 
18.20 Anfibilândia 19.10 Os Green na 
Cidade Grande 20.00 Casa da Coruja 
20.50 Miraculous - As Aventuras de 
Ladybug 21.40 Zombies 2 (VP) 
 
 
DISCOVERY 

17.05 Mistérios da Humanidade 18.05 
Aventura à Flor da Pele 19.05 O Segredo 
das Coisas 21.00 Camionistas da 
Austrália 22.55 Cowboys do Asfalto 
0.40 Camionistas da Austrália 
 
 
HISTÓRIA 

17.02 Forjado no Fogo 19.06 As Bruxas 
de Salem 20.44 Grandes Descobertas 
22.15 Cola Wars 23.38 Grandes 
Descobertas 1.06 Samurai 
 
 
ODISSEIA 

17.45 A Viagem da Vida 18.32 A Minha 
Vida no Zoo 19.26 América Central 
Selvagem 20.15 Irão Desde o Ar  
20.59 Espanha Desde o Ar: A Sua 
História 21.26 A Rainha Isabel II na 
Primeira Pessoa 22.22 A Coroação  
23.15 Príncipe Filipe de Edimburgo:  
A Criação de Um Rei

Televisão

6.30 Espaço Zig Zag 8.00 Bom Dia 
Portugal Fim de Semana 9.57 
Extinções 10.58 Missão: 100% 
Português 11.50 Mesa Portuguesa... 
Com Estrelas com Certeza! 12.59 
Jornal da Tarde 14.15 Hora dos 
Portugueses 14.58 A Canção de 
Lisboa 16.42 À Boleia com o Toy  
19.08 O Preço Certo 
 
 
19.59 Telejornal 
 
 
21.01 Programa Cautelar 
 
 
21.55 Não Te  
Esqueças da Letra! 
 
 
 
 
 
23.16 Euro 2020 - Os Dias do Euro 
 
 
23.36 Got Talent Portugal - 
Semifinalistas 0.54 Noites do Euro 
2.26 As Américas Antes de Colombo

SIC

A Canção de Lisboa 
RTP1, 14h58 
Realizada por Cottinelli Telmo, em 

1933, foi a primeira e a mais 

famosa das chamadas “comédias à 

portuguesa”. Vasco Santana dá 

vida a um estudante que vive da 

mesada das “ricas” tias 

transmontanas, mas prefere 

investir o seu tempo em arraiais, 

cantigas populares e mulheres 

bonitas como Alice (Beatriz 

Costa), a lha do alfaiate Caetano 

(António Silva). Tudo lhe corre 

bem até chumbar o exame de nal 

de curso e receber uma carta a 

anunciar a visita das tias. 

 

Manchester by the Sea 
AXN Movies, 21h10 
Casey A eck lidera um elenco 

que também inclui Michelle 

Williams, Kyle Chandler, Lucas 

Hedges e Gretchen Mol. O lme 

ganhou dois Óscares: melhor 

actor principal (A eck) e 

argumento original (Kenneth 

Lonergan, que também realiza). 

Conta a história de Lee Chandler, 

um encarregado de limpeza que 

tenta lidar com a morte do irmão 

e cuidar do sobrinho.  

 

Matar Saudades 
TVCine Edition, 22h 
Drama realizado, em 1988, por 

Fernando Lopes, que também 

escreveu o argumento, em 

conjunto com Carlos Saboga e 

António Pedro Vasconcelos, sobre 

um ex-emigrante que regressa à 

sua aldeia, em Trás-os-Montes, 

onde tudo parece ter mudado. 

Rogério Samora e Teresa Madruga 

assumem os papéis principais. 

 

A Dama de Ferro 
TVCine Emotion, 22h15  
Meryl Streep dá corpo a Margaret 

Thatcher, a primeira e única 

mulher a assumir a che a do 

Governo britânico, num papel 

distinguido com o Óscar (a 

caracterização também mereceu 

um). Dirigido por Phyllida Lloyd e 

escrito por Abi Morgan, o lme 

centra-se nos seus últimos anos de 

vida, já octogenária, quando olha 

em retrospectiva as suas derrotas 

e vitórias — políticas e pessoais. 

 

A Jangada de Pedra 
RTP2, 22h58 
George Sluizer realiza a adaptação 

do romance homónimo do 

nobelizado José Saramago, em que 

um cataclismo faz com que a 

Península Ibérica se desprenda da 

Europa e que à deriva no mar. 

Ana Padrão, Diogo Infante, Gabino 

Diego, Iciar Bollain e Federico 

Luppi entram no elenco desta 

metáfora sobre o destino de um 

país, os seus contornos políticos, 

as suas ambições e frustrações. 

DESPORTO 
Futebol: Euro 2020 
TVI, 16h50 
Directo. Depois de ter vencido a 

selecção húngara por três bolas a 

zero, a equipa das “quinas” vai a 

Munique defrontar a 

Alemanha,que vem de uma 

derrota frente à França, por 1-0.  

O árbitro inglês Anthony Taylor 

dirige esta partida da fase de 

grupos do campeonato. 

DOCUMENTÁRIO 

Elton John — Sem Filtro 
RTP2, 22h04 
Estreia. Dos estúdios da BBC 

chega este documentário, 

realizado por Chris Purchase, que 

esmiúça a carreira de Elton John a 

partir de uma entrevista ao 

próprio, na sua casa do sul de 

França, por Graham Norton. A 

conversa vem recheada de 

canções, desde os tempos em que, 

ainda criança, encantava 

professores da Royal Academy of 

Music. Mas também é habitada 

por re exões pessoais sobre temas 

como dependências, a luta contra 

o cancro, a paternidade ou a 

amizade. É intercalada com 

imagens de arquivo e recordações 

de actuações históricas do icónico 

cantor inglês. 

TALK-SHOW 

Programa Cautelar 
RTP1, 21h01 
Depois de se focar na 

desinformação online e na guerra 

das audiências, Filomena Cautela 

lança-se ao terceiro episódio com 

uma sessão dedicada ao racismo 

institucional em Portugal. O 

discurso, escrito por uma equipa 

mista de jornalistas e guionistas, é 

servido num tom 

simultaneamente informativo e 

humorístico, e conta com 

contributos de convidados. 

INFANTIL 
Paddington 2 (V. Port.) 
SIC K, 19h05  
Paul King escreve e realiza esta 

segunda adaptação ao cinema das 

aventuras da personagem criada, 

em 1958, por Michael Bond, cujos 

livros correram o mundo em mais 

de 30 línguas diferentes. O jovem 

urso-pardo, originário das 

orestas do Peru, vive agora feliz 

em Londres, com a sua família 

adoptiva. Quando decide comprar 

uma prenda especial para o 

centenário da sua tia preferida, 

acaba metido em complicações – 

incluindo a detenção numa prisão 

de alta segurança. 

CINEMA

FONTE: CAEM

RTP1

RTP2

SIC
TVI

Cabo

10,7%%
0,8

20,8

16,9

38,3

Os mais vistos da TV
Quinta-feira, 17

SIC
SIC
TVI
TVI
SIC

13,1
12,8
10,9
10,3
9,9

Aud.% Share

24,7
24,5
20,8
19,7

24,3

Jornal da Noite
Amor, Amor
Festa é Festa
P. Baixos X Áustria
A Serra

autelar

! 
John  

al x Alemanha  



Público • Sábado, 19 de Junho de 2021 • 61

Domingo, 20

Min. Máx.

EUROPA

TEMPERATURAS

PORTUGAL

Açores

MARÉS

PRÓXIMOS DIAS LISBOA

Madeira

Preia-mar

Leixões Cascais Faro

Baixa-mar

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

Viana do Castelo

Braga

Porto
Vila Real

Bragança

GuardaViseu
Aveiro

Coimbra

Leiria

Santarém
Portalegre

Lisboa

Setúbal
Évora

Beja

Castelo Branco

Sines

Sagres

Faro

Ponta Delgada

Funchal

10h52 2,8
16h53 1,2

23h11 3,0
05h36* 1,0

Segunda-feira, 21 Terça-feira, 22

*de amanhã

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

Min. Máx.

Corvo

Graciosa

Faial Pico

Terceira

São Jorge

São Miguel

Madeira

Porto Santo

Sta Maria

Flores

Helsínquia

Talín

Riga

Vílnius

Varsóvia
Berlim

Copenhaga

Dublin

Londres Amesterdão

Bruxelas
Praga

Viena Budapeste

Atenas

Istambul

Milão

Genebra

Paris

MadridLisboa

Roma

Oslo Estocolmo

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

10h29 2,9
16h30 1,3

22h49 3,0
05h13* 1,1

10h34 2,8
16h27 1,2

22h57 2,9
05h09* 1,0

15º 23º15º 22º14º 21º

Índice UV
Vento
Humidade

Médio
Fraco

76%

Índice UV
Vento
Humidade

Muito alto
Fraco

68%

Índice UV
Vento
Humidade

Extremo
Fraco

63%

ºC

1,2m
20º

1,0m
18º

1,0m
22º

2,0m
17º

1,8m
17º

1,0m
20º

0,5m
21º

1,0m
21º

16
20
21
18
16
19
14
12
17
21
19
17
18
13
14
18
17
14
17
18

18
18
24
8

24
18
14
14
23
28
16
17
21
24
21

20
22
18
20
26

21
30
34
24
21
32
26
17
27
33
31
24
29
18
24
29
28
19
26
32

32
34
34
12
35
26
24
21
32
34
26
28
28
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31
35
28
25
30
31
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QUALIDADE DO AR

Porto

Coimbra

Lisboa

Faro

Évora

MEDIDOR DE CO2

Partes por milhão
(ppm) na atmosfera
Valores por semana

Mauna Loa, Havai Portugal

Semana de 6 Jun.
Semana de 30 Mai.
Há um ano
Há dez anos

Nível de segurança
Nível pré-industrial

419,47
419,55
416,54
393,69

350
280

Muito
Bom
Bom

Médio

Fraco

Mau

Nascente Poente Nascente Poente

SOL

06h12 21h04 15h03 02h58*

LUA
17 Jul. 10h11

24 Jun. 18h40

01 Jul. 21h11

10 Jul. 01h17
*de amanhã

Meteorologia

Guia

20% DE DESCONTO
Todos os restaurantes têm

CLUBE

Assista ao Euro
na primeira fila

De norte a sul do país, mais de 10 lugares reservados,

nos restaurantes parceiros, com vista privilegiada

para os jogos. Reserve o seu lugar

e convoque os seus amigos

EXCLUSIVO ASSINANTES

Assinar o PÚBLICO é garantir a

entrada no Clube P, a maior comunidade

de assinantes de um jornal português

Contacte-nos: publico.pt/assinaturas
assinaturas@publico.pt . 808 200 095

(dias úteis das 9h às 19h)

ASSINE JÁ

Se gosta de exclusividade, junte-se ao clube
publico.pt/clubep 

Restaurante Paullu's

Ribadouro
Uma das mais emblemáticas cervejarias da capital.

Lugar de eleição onde os petiscos e a imperial
são acompanhados por marisco de alta qualidade

Conhecido pela sua especialidade nortenha,
a francesinha, assim como pela carne utilizada

nos diversos pratos servidos

Sem Dúvida
Espaço acolhedor e elegante com conceito

de cozinha tradicional portuguesa e selecção
diária de ingredientes locais e frescos
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Quinta, 24 
Colecção Peter Pan  
Álbum 6 — Destinos 
Uma colecção de seis volumes 
em capa dura que trazem a 
recriação para adultos de um 
dos mais fantásticos heróis 
infantis. Encantatório e poético, 
cruel e implacável quando 
necessário, este é um universo 
que salta da imaginação de 
Loisel para as pranchas de uma 
banda desenhada incontornável. 
 

Sexta, 25 
Colecção Censura no Feminino  
Vol. 9 — Minha Senhora de Mim 
Durante 48 anos, o regime de 
Salazar censurou e proibiu 
centenas de livros. Apenas 21 
são de escritoras portuguesas, 
escritas por dez autoras. A 
colecção Censura no Feminino, 
que o PÚBLICO e a Bela e o 
Monstro agora editam, recupera 
dez destas obras — em versão 
fac-símile e acompanhadas pelo 
relatório de censura — que a 
PIDE censurou e proibiu.

Iniciativas

O inesperado destino  
de Peter Pan e seus companheiros  

Agenda

Banda desenhada

Colecção Peter Pan  
Álbum 6 — Destinos 
Quinta-feira, 24 de Junho 
Por +10,90€

Peter Pan reencontra-se com os seus 

amigos na ilha para, por m, pode-

rem partilhar alguns momentos de 

paz e boa disposição. Mas aquilo que 

os pequenos órfãos mais partilham é 

a fotogra a “da mãe” que, a cada dia, 

passa de mão em mão e lhes permite 

sonhar um pouco… Apenas o peque-

no Narigudo não quer ter nada que 

ver com esta mãe de papel, preferin-

do de longe a ternura de Rose, que ele 

considera a sua mãe. Mas quando lhe 

toca a vez de ser ele a car com a foto-

gra a, os outros órfãos metem-lha no 

bolso enquanto ele dorme.… Gera-se 

uma situação que leva à intervenção 

de Sininho e que lhe causa, e a Rose, 

vários dissabores. Saber em que con-

sistem esses dissabores, assim como 

o destino nal de todas as persona-

gens desta aventura (a começar pelo 

próprio Peter Pan, claro), é algo que 

não tem sentido revelar aqui e que 

caberá ao leitor descobrir através da 

leitura deste novo episódio da série. 

Contado de forma necessariamen-

te reduzida, é esta a história de Des-

tinos (texto e desenho de Régis Loi-

sel), sexto e último álbum da colec-

ção de banda desenhada Peter Pan 

— realizada no âmbito da parceria 

PÚBLICO-Edições ASA —, que será 

distribuído com o jornal na quinta-

feira. 

Todas as “pontas” soltas da série 

são inevitavelmente atadas neste der-

radeiro álbum — ou, pelo menos, é o 

que o leitor muito legitimamente está 

à espera que aconteça. Isso signi ca 

que as personagens são confrontadas 

com a necessidade de fazer as suas 

opções de vida que, no essencial, con-

siste numa escolha entre o mundo do 

imaginário ou, pelo contrário, a rea-

lidade obscura e dolorosa. Qualquer 

das soluções tem um pesado custo 

individual e colectivo e o argumento, 

desenvolvido a partir do contraponto 

atrás enunciado, afasta-se irreversi-

velmente do nal feliz que a tradição 

clássica hollywoodesca (construída 

pelos estúdios Disney) impôs como 

referência. 

Destinos, publicado pela primeira 

vez em França no ano de 2004, fecha 

com chave de ouro a visão crepuscu-

lar que Loisel quis para a sua leitura 

particular da obra do escritor James 

M. Barrie, deliberadamente distancia-

da desse universo infantil e, em todo 

o caso, mais próxima do espírito da 

obra original. Simultaneamente ator-

mentada e feérica, e também sombria 

e romanesca, a série de banda dese-

nhada do artista francês responde 

neste último episódio a diversas dúvi-

das e interrogações relativas à génese 

do próprio protagonista, dividido 

entre o mundo do faz-de-conta e a 

crua época vitoriana decadente e em 

muitos aspectos sórdida. 

Na ilha, as crianças preparam-se 

para a eterna guerra contra os piratas, 

enésima versão da também eterna 

luta entre o bem e o mal, cujo desen-

lace é fácil de deduzir. Acontece, 

porém, que, em lugar desse heróico 

combate nal entre o jovem e impo-

luto herói e o malévolo capitão de 

piratas, tudo se cristaliza em posições 

imutáveis e sem tempo, com Peter 

Pan a assumir-se como o pesadelo de 

Gancho... Fim desta história, começo 

de outra que ainda não está escrita (e 

talvez nunca o seja). 

Para encerrar a série, este sexto 

álbum é, como os demais, de uma 

notável beleza grá ca, complemen-

tada por uma cor muito amadureci-

da em cada quadradinho ou pran-

cha, e de uma grande consistência 

narrativa — tudo aquilo que faz de 

Loisel um mestre na arte de narrar. 

Pode assim concluir-se que o artista 

encerra com chave de ouro este pro-

jecto, em que a emoção, a alegria, a 

tristeza, a violência e o humor se 

entrecruzam num todo harmonioso 

que não exclui, como o leitor verá na 

sequência nal, a possibilidade de 

um outro nal. Carlos Pessoa

Público

A busca pelo prazer 

Livros

Colecção Censura no Feminino 
Vol. 9 — Minha Senhora de Mim, 
de Maria Teresa Horta  
Sexta-feira, 25 de Junho 
Por +6,90€ 

Minha Senhora de Mim foi o nono 

livro de poemas de Maria Teresa Hor-

ta. Foi publicado em Abril de 1971 

pela editora Dom Quixote na colec-

ção Cadernos de Poesia, e a 3 do mês 

de Junho seguinte a editora foi objec-

to de um auto de busca e apreensão 

da obra por parte da PIDE/DGS, ope-

ração que foi extensiva a todas as 

livrarias do país. A proprietária da 

editora, Snu Abecassis, foi advertida 

por César Moreira Baptista, subse-

cretário de Estado da Presidência do 

Conselho, então ocupada por Mar-

cello Caetano, de que a Dom Quixote 

seria encerrada caso voltasse a publi-

car qualquer obra de Maria Teresa 

Horta. 

Em causa estava o livro de 59 poe-

mas sobre sexualidade feminina e na 

sua busca pelo prazer. Escritos na 

forma das medievais cantigas de ami-

go, os textos dão voz a mulheres que 

explicam aos parceiros o que fazer 

para agradar.  

Maria Teresa da Horta foi perse-

guida pela PIDE. Foi intimidada, 

perseguida e espancada. Em 1972, 

juntamente com Maria Isabel Barre-

no e Maria Velho da Costa, as Três 

Marias, publicou Novas Cartas Por-

tuguesas, uma obra marcadamente 

feminista da história literária portu-

guesa, já publicada anteriormente 

nesta colecção. 

A colecção 
Durante 48 anos, o regime de Salazar 

censurou e proibiu centenas de livros 

de autores portugueses e estrangei-

ros. Mais de 900, segundo uma lista 

elaborada pelo investigador José 

Brandão em 2012. Apenas 21 são de 

escritoras portuguesas, escritas por 

dez autoras. A colecção Censura no 

Feminino, que o PÚBLICO agora edi-

ta, recupera dez destas obras, em 

versão fac-símile, que a PIDE censu-

rou e proibiu e presta homenagem 

às autoras Maria Teresa Horta, Maria 

Velho da Costa, Maria Isabel Barre-

no, Natália Correia, Maria Archer, 

Judith Teixeira, Nita Clímaco, Fiama 

Hasse Brandão, Maria da Glória e 

Carmen de Figueiredo. O relatório 

da censura acompanha a maioria dos 

volumes. Um conjunto de obras para 

ler, todas as sextas-feiras. 
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A Serie A virou-se para a baliza

Na temporada 2020/21, a Serie A ita-

liana foi a grande Liga europeia com 

melhor média de golos marcados. E 

este feito não é fruto do acaso: com 

um novo foco na prospecção de 

talentos, treinadores que arriscam 

mais e uma noção de espectáculo 

que privilegia os jogadores que pen-

sam o jogo e acarinha os avançados, 

o futebol italiano está a mudar o seu 

paradigma e a olhar cada vez mais 

para as balizas adversárias. Com 

resultados evidentes na popularida-

de do seu principal campeonato, 

maior visibilidade dos clubes e uma 

selecção recheada de talentos. 

Nesta época, marcaram-se, em 

média, 3,06 golos por jogo na Liga 

italiana, o que permitiu à Serie A des-

tronar a Bundesliga (3,03 golos/jogo) 

como a grande Liga europeia com 

pontaria mais a nada. E continua a 

ser a melhor quando se alarga a com-

paração a um conjunto de outros 

campeonatos relevantes do Velho 

Continente. Depois de Itália e Alema-

nha, o fosso já é grande para França 

(2,76), Inglaterra (2,69) e Espanha 

(2,52). Fora do universo das “big 5”, a 

Bélgica é quem mais se aproxima da 

veia goleadora italiana, com uma 

média de 3,04 golos por jogo. Portu-

gal aparece no fundo desta tabela 

(2,42), apenas à frente da Grécia. 

Os números em Itália mostram o 

início de uma tendência, inaugurada 

na temporada 2019/20, quando se 

marcaram 3,04 golos por jogo nas 

partidas da Serie A — a segunda 

melhor média nas “big 5” depois da 

Bundesliga, com 3,21. Nunca se tinha 

visto nada assim neste século: o mais 

próximo que encontramos é uma 

aproximação aos três golos por jogo 

(2,96) em 2016/17. 

O campeão Inter terminou a época 

com 89 golos marcados (em 38 jogos), 

apenas menos um do que a Atalanta, 

enquanto o Nápoles, quinto classi

cado, chegou aos 86. Nenhuma outra 

grande Liga europeia contabilizou 

três equipas com mais de 80 golos 

marcados: foram duas na Ligue 1 

(PSG, 86; Lyon, 81), uma na Bundes-

liga (Bayern, 99 — recorde nesta tem-

porada), outra na Premier League 

(Manchester City, 83) e mais uma na 

La Liga (Barcelona, 85). 

O ímpeto goleador foi tal por ter-

ras italianas, que mesmo as melho-

res defesas da Serie A (Inter, 35 

golos; Juventus, 38) sofreram quase, 

ou mesmo, um golo por jogo… E não 

são apenas as equipas de topo a bri-

O estereótipo fala-nos de um futebol italiano calculista e tacticamente rigoroso. Mas a tendência recente 
mostra uma realidade diferente: na Europa, ninguém marcou tantos golos como as equipas da Serie A

Luís Francisco

MASSIMO PINCA/REUTERS

lhar no registo atacante: até o pior 

ataque (Parma, 39 golos) marcou 

mais de um golo por jogo. 

Nova mentalidade 
Como é que se explica esta súbita pai-

xão pelo futebol atacante, num país 

onde a solidez defensiva e o rigor tác-

tico sempre foram acarinhados? Luís 

Catarino, analista e comentador da 

Sport TV, estação que transmite a 

Serie A em Portugal, aponta a primei-

ra pista para o ano de 2010, quando 

Arrigo Sacchi, o homem que levou o 

Milan a dois títulos na Liga dos Cam-

peões no nal da década de 1980, 

assumiu o cargo de coordenador téc-

nico dos escalões de formação nas 

selecções italianas. “Sacchi fez o que 

já se fazia noutros países: melhorou 

o ‘scouting’, conseguiu dar prioridade 

a um tipo de jogador diferente, mais 

técnico. Futebolistas mais cerebrais, 

mais inteligentes a abordar o jogo.” 

Em 2013, a Itália foi nalista dos 

Europeus de sub-17 e de sub-21 e o 

eram tacticamente trabalhadas para 

não sofrer golos”. “Não era fácil ser 

avançado em Itália… para a maior 

parte das equipas, um empate fora 

era um bom resultado. Nos jogos fora, 

eu não tocava muito na bola…” 

O avançado que despontou no Boa-

vista e brilhou no Ben ca e na selec-

ção fez, ao todo, 20 golos durante a 

sua passagem por Itália. Um número, 

ainda assim, interessante. 

O fenómeno Atalanta 
Por essa altura, muitas das grandes 

guras da Serie A eram defesas e as 

equipas investiam em levar para Itália 

os melhores de outros países. Agora, 

o foco é outro e os nomes que chegam 

à Liga italiana são de homens com 

faro de golo: Cristiano Ronaldo (que 

esta temporada marcou 29 golos pela 

Juventus e foi o melhor marcador da 

prova), o belga Lukaku (24 golos pelo 

Inter), o colombiano Luis Muriel (22 

golos ao serviço da Atalanta). Mas, 

mais do que o talento deste ou daque-

le jogador, o que tem dado nas vistas 

é a atitude das equipas. 

Esta época, os especialistas vibra-

ram com o exemplo do Sassuolo, 

“uma equipa que, não sendo grande, 

fez sempre questão de jogar como 

um grande”, destaca Luís Catarino. 

Uma loso a que lhe valeu incluir 

três jogadores na convocatória italia-

na para o Euro 2020... Mas o caso 

mais evidente desta revolução de 

mentalidades é a Atalanta. “Há seis 

anos, lutava para não descer, esta 

época, fez pódio pela terceira vez 

consecutiva…” 

A equipa de Bérgamo conseguiu 

imiscuir-se entre os gigantes do fute-

bol italiano e fê-lo em grande estilo. 

Se os 90 golos apontados esta tempo-

rada zeram da Atalanta o melhor 

ataque da Serie A, o que dizer dos 98 

apontados na época 2019/20? Come-

çou o campeonato com um triunfo 

fora por 4-2 no recinto do Torino e 

depois alinhavou uma série de resul-

tados que parecem de outros tempos 

— ganhou 4-1 por três vezes, repetiu o 

4-2 em duas ocasiões, em outras tan-

tas venceu por 5-2 e por 5-1, triunfou 

uma vez por 4-3, empatou a três 

golos… Mais de metade dos jogos em 

que a Atalanta entrou em campo (26 

em 51) tiveram quatro ou mais golos… 

e só não marcou por oito vezes (duas 

na Liga dos Campeões). 

Com esta e outras colaborações, a 

Serie A alcançou o melhor registo de 

golos marcados entre as principais 

Ligas europeias. Nas 38 jornadas, só 

uma cou abaixo dos 20 golos.

Golos na Liga italiana
SÉRIE A, MÉDIA DE GOLOS  
NO SÉCULO XXI 

MÉDIA DE GOLOS POR JOGO NAS 
PRINCIPAIS LIGAS EUROPEIAS 

trabalho que estava a ser feito poten-

ciou uma vaga de novos talentos. “O 

meio-campo de Itália está repleto de 

qualidade, talvez seja o que apresen-

ta maior número de jogadores com 

talento puro. E isso leva a selecção a 

jogar com um nível e uma atitude 

competitiva bem diferentes. A selec-

ção de Antonio Conte no Euro 2016 

era boa, mas no contra-ataque. Agora, 

a atitude é outra. Mancini chega à 

selecção ao mesmo tempo que se 

estreiam na Serie A vários jogadores 

de qualidade.” 

Miguel Veloso, jogador do Hellas 

Verona, garante que, acima de tudo, 

a abordagem ao jogo mudou: “A dife-

rença que noto para a primeira vez 

que aqui estive, há dez anos [passou 

pelo Génova entre 2010 e 2012], é que 

a mentalidade agora é muito mais 

atacante. Tem a ver com uma nova 

cultura dos jogadores italianos e dos 

estrangeiros que para aqui vêm.” 

E se em dez anos muita coisa 

mudou, o fosso é ainda maior quando 

alargamos a viagem no tempo. Nuno 

Gomes vestiu a camisola da Fiorenti-

na durante duas épocas, entre 2000 

e 2002, e recorda que “as equipas 

Cristiano Ronaldo foi o melhor 
marcador da Liga italiana da 
época passada, com 29 golos

Liga italiana foi a mais goleadora das “big 5” europeias  Desporto

Época Média 
2020/21 3,06 
2019/20 3,04 
2018/19 2,68 
2017/18 2,68 
2016/17 2,96 
2015/16 2,58 
2014/15 2,69 
2013/14 2,72 
2012/13 2,64 
2011/12  2,56 

Época Média 
2010/11  2,51 
2009/10  2,61 
2008/09 2,60 
2007/08  2,55 
2006/07 2,55 
2005/06 2,61 
2004/05 2,52 
2003/04 2,67 
2002/03  2,58 
2001/02 2,63

Época  2020/21 
Itália               3,06 
Alemanha     3,03 
França            2,76 
Inglaterra      2,69 
Espanha         2,52 
… 

Época  2020/21 
Bélgica           3,04 
Holanda         2,99 
Suíça               2,86 
Turquia          2,70 
Ucrânia          2,66 
Rússia             2,65 
Polónia          2,45 
PORTUGAL   2,42 
Grécia            2,20 
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Jornalista

O Presidente não pode ser desautorizado? Ai pode, pode

O que o Governo  
fez foi implementar 
um miniestado de 
emergência a partir 
de uma resolução 
de Conselho  
de Ministros,  
sem anuência 
presidencial  
e sem escrutínio 
parlamentar

O
 problema deste novo 

megacon namento 

sem decreto de 

estado de 

emergência é que ele 

prova que os debates 

jurídicos não valem um caracol na 

hora do aperto. Três milhões de 

habitantes da Grande Lisboa vão 

estar con nados este 

m-de-semana e há uma pergunta 

óbvia: não foi para impor limites à 

circulação e justi car a suspensão 

desse direito fundamental que se 

decretaram tantos estados de 

emergência? Foi. Agora já não é. 

As discussões sobre o estado de 

emergência, de calamidade ou 

sobre a elaboração de uma nova lei 

de emergência sanitária, que o 

Presidente pretendia e nunca se 

fez, existem desde o início da 

pandemia. Em Março de 2020, 

António Costa não queria estado de 

emergência e Marcelo quis. Agora, 

Marcelo não quer, mas Costa age 

como se quisesse. O que o Governo 

fez foi implementar um miniestado 

de emergência para um terço da 

população portuguesa a partir de 

uma resolução de Conselho de 

Ministros, sem anuência 

presidencial e sem escrutínio 

parlamentar. 

Pessoas que sabem de leis, 

como Jorge Miranda ou o 

bastonário da Ordem dos 

Advogados, já disseram que a 

medida é inconstitucional, e que 

uma limitação tão grande à 

mobilidade dos cidadãos só 

poderia ser decretada em estado 

de emergência. Mas a verdade é 

que a legislação tem uma 

elasticidade de ginasta olímpico. 

Vejam-na a fazer a espargata: no 

artigo 21 da Lei de Bases da 

Protecção Civil, diz-se que em 

situações de calamidade podem 

ser estabelecidos, “por razões de 

segurança” e através de uma 

simples resolução do Conselho de 

Ministros, “limites ou 

condicionamentos à circulação de 

pessoas”, tal como podem ser 

xadas “cercas sanitárias”. 

Portanto, se a decisão de limitar 

a circulação de pessoas na Grande 

Lisboa é inconstitucional, então a 

própria Lei de Bases é 

inconstitucional, e já alguém 

deveria ter reparado nisso. Em 

bom rigor, o problema não está 

tanto na compatibilidade com as 

leis da República, mas na 

incompatibilidade com tudo 

aquilo que tinha sido discutido até 

ao momento. Ainda em Março, 

António Costa dizia: “O que está 

estabelecido com o senhor 

Presidente, e que é aquilo que 

manda o bom senso, é: enquanto 

for necessário adoptar medidas 

desta natureza, mais vale termos 

um estado de emergência que dê 

segurança jurídica a todos”. 

Três meses depois, é o que se 

vê. Lá se foi o bom senso e a 

segurança jurídica. Na altura, 

Costa conhecia “vários 

constitucionalistas que puseram 

em causa a constitucionalidade 

dessa base jurídica”. Agora, o 

Governo já não vê qualquer 

João Miguel Tavares

O respeitinho 
não é bonito

inconstitucionalidade na matéria. 

Com Costa e Marcelo apanhados 

no meio de digressões 

político-económico-desportivas, e 

com os números da pandemia a 

subir, a coordenação institucional 

foi-se. No sábado, Marcelo disse 

que, com ele, não há retrocesso no 

con namento. Na segunda, Costa 

disse que ninguém podia garantir 

isso, nem sequer o Presidente. Na 

terça, Marcelo disse que um 

Presidente nunca pode ser 

desautorizado por um 

primeiro-ministro e António Costa 

despachou o caso como “intrigas”. 

Na quinta, o Conselho de 

Ministros decretou o cerco à 

Grande Lisboa. Na sexta, Marcelo 

esclareceu: “Eu disse que não 

voltaria atrás no que depende de 

mim, que é no estado de 

emergência; em relação ao resto, a 

competência é do Governo”. 

O Presidente da República não 

pode ser desautorizado? Não só 

pode como foi. Quem não tem 

estado de emergência caça com 

estado de calamidade. O Governo 

fez o que queria — e o Presidente 

deixou que o seu poder de 

in uência diminuísse mais um 

bocadinho.

MIGUEL MANSO

jmtavares@outlook.com


