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Só foram 
pedidos 1696 
cartões do 
adepto e o  
FC Porto cou 
com 60%
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Nas últimas semanas, tem subido de 

tom a polémica em redor do cartão 

do adepto, documento do qual 

depende o acesso a zonas especí cas 

dos estádios. A medida avançou com 
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o intuito de reforçar a segurança, mas 

tem motivado contestação da parte 

dos adeptos e de alguns clubes. Espe-

cialistas afastam suspeitas de incons-

titucionalidade  Destaque, 2 a 4

Campeão bateu a Belenenses SAD, 

enquanto os “encarnados” ganharam 

em Barcelos e somam três vitórias em 

três jogos Desporto, 27 a 29

Mais de 63 mil estudantes candida-

taram-se à primeira fase do concurso 

ao ensino superior público, o maior 

número desde 1996 Sociedade, 14

Associação espanhola diz que basta 

electri car 200 quilómetros de via 

férrea já existente para aproximar  

Sevilha de Lisboa Economia, 20

Futebol 

Sporting e 
Benfica firmes 
na frente do 
campeonato

Ensino superior 
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Destaque Segurança no futebol 

Cartão do adepto  
é um universo 
dominado 
pelos portistas

Mais de metade dos cartões do adepto actualmente  
em utilização são de apoiantes do FC Porto, num universo  
total de cerca de 1700 documentos emitidos. Muito ou pouco? 
Depende de quem vê

E
m terra de futebol quem tem 

cartão é rei. Este pode ser o 

resumo de uma das  polémicas 

mais discutidas nas últimas 

semanas de futebol nacional. 

O Governo lançou o cartão do 

adepto, documento do qual depende 

o acesso a zonas especí cas dos está-

dios em jogos de competições pro s-

sionais ou de alto risco, mas a medida 

tem motivado contestação. 

Mais do que controlar espectado-

res em sentido lato, este é um cartão 

que “monitoriza” adeptos que que-

rem assistir a jogos em determinados 

locais do estádio — geralmente, os 

mais pródigos em incidentes —, 

fazendo uso de artefactos de apoio às 

equipas. Para eles, cam reservadas 

as ZCEAP, zonas com condições espe-

ciais de acesso e permanência de 

adeptos. 

Em tese, o cartão do adepto, para 

maiores de 16 anos, dá regalias aos 

utilizadores. Mas este é só um ângulo 

para avaliar a questão. Outro é o que 

leva algumas pessoas a argumentar 

que ter este documento pressupõe 

abdicar de direitos, liberdades e 

garantias. Há até, apontam alguns 

críticos, um atropelo do princípio da 

igualdade, basilar na República Por-

tuguesa, pela estigmatização que faz 

dos adeptos que frequentam as zonas 

das claques. 

Que cartão é este e como funcio-

na na prática, que questões jurídico-

constitucionais suscita e que adesão 

e impacto está a ter no futebol 

nacional? 

Sobre este último aspecto, questio-

nada pelo PÚBLICO, a Autoridade 

Portuguesa de Combate à Violência 

no Desporto (APCVD) avançou que 

já foram pedidos 1696 cartões do 

adepto nas duas primeiras jornadas. 

No meio de tantas críticas — de adep-

tos, clubes, claques e até de partidos 

políticos —, quem mais aderiu? Até 

ver, foram os adeptos do FC Porto os 

que mais corresponderam a esta 

medida. 

A APCVD avança que 59,5% dos 

cartões foram pedidos por adeptos 

do FC Porto, 12,4% do Sporting, 8,8% 

do Ben ca, 1,8% do Gil Vicente e 17,5% 

no acumulado de outros clubes. 

Muito ou pouco? 
Cerca de 1700 cartões emitidos são 

muito ou pouco? Depende do ponto 

de vista. Em 2020, havia 5000 ins-

critos em grupos organizados de 

adeptos (e cerca de 3000 efectivos), 

não estando os adeptos do Ben ca 

legalizados e contabilizados neste 

registo. A Associação Portuguesa de 

Defesa do Adepto (APDA) e a Auto-

ridade Portuguesa de Combate à 

Violência no Desporto fazem uma 

Diogo Cardoso Oliveira
leitura diferente destes números. 

Martha Gens, da APDA, aponta ao 

PÚBLICO que nas duas primeiras 

jornadas da I Liga nem sempre hou-

ve cabal adesão ao cartão — motivo 

pelo qual nem sempre as zonas de 

adeptos visitantes estiveram bem 

preenchidas —, além de terem exis-

tido protestos por parte dos que lá 

estiveram. 

“Temos duas jornadas ocorridas e 

efeitos muito visíveis. Temos uma 

medida altamente contestada e sec-

tores destinados ao cartão do adepto 

completamente vazios e temos mani-

festações contra dos adeptos de nor-

te a sul. A nosso ver, é uma prova 

evidente da pouca ou nenhuma 

receptividade que esta medida mere-

ce da massa adepta”, avalia. 

Já a APCVD, que tutela a distribui-

ção destes cartões, ressalva, por 

outro lado, que estes números sur-

gem numa “fase de adaptação” e que 

a aplicação desta medida tem cado 

marcada por “diversas acções de con-

testação e de protesto”. 

“Passada esta fase de adaptação 

Legalização e organização actual de claques do FC Porto explicará esta pr

Jogos da selecção

S
egundo avançou ao 
PÚBLICO a Autoridade 
Portuguesa de Combate à 
Violência no Desporto, o 

cartão do adepto “apenas 
vigora para as competições 
profissionais (I e II Ligas) ou 
consideradas de risco 
elevado”. 

Daqui depreende-se que em 
partidas da selecção nacional 
tudo estará dependente do 
conceito de “risco elevado”, 
avaliado jogo a jogo. 

Esta é uma avaliação de 
segurança definida pelas 
autoridades, que ficarão, por 
extensão, responsáveis por 
definir se o cartão do adepto 
será obrigatório em jogos de 
Portugal e se essas partidas 
terão ZCEAP (zonas com 
condições especiais de acesso 
e permanência de adeptos).

59% 
é a percentagem de cartões 
atribuídos a adeptos do FC 
Porto; 12% foram para adeptos 
do Sporting e 8,8% do Benfica
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dos promotores e dos próprios adep-

tos para as alterações implementa-

das, que apenas vigoram para as 

competições pro ssionais (I e II Liga) 

ou consideradas de risco elevado, 

será possível fazer um efectivo balan-

ço. Não obstante, veri ca-se adesão 

ao cartão, na proporção dos números 

já referidos, não esquecendo que 

esta implementação tem sido marca-

da por diversas acções de contesta-

ção e de protesto por parte de alguns 

grupos organizados de adeptos e sim-

patizantes da cultura ultra, para além 

das posições manifestadas por alguns 

clubes”, declara ao PÚBLICO. 

Liga está resignada 
Seja qual for o ângulo de apreciação, 

não há por onde fugir: este é um car-

tão que muitos desdenham, mas que 

vão mesmo ter de “comprar”. Pelo 

menos é o que diz Pedro Proença, 

presidente da Liga Portuguesa de 

Futebol Pro ssional (LPFP), organis-

mo que se mostra resignado. 

“É uma imposição legal que a Liga 

está a cumprir. Uma normativa 

redominância de “dragões” entre os portadores de cartão de adepto

TIAGO LOPES

Pergunta e resposta

O cartão de adepto não foi 
criado ontem. Existe desde 
2019, mas tardou a ser 
regulamentado e só entrou em 
campo neste campeonato. 
Uma novidade, portanto. 
 
O que é o cartão de adepto? 
É um documento que permite 
ao titular comprar bilhetes para 
zonas específicas dos estádios 
– as ZCEAP (zonas com 
condições especiais de acesso 
e permanência de adeptos). 
Essas zonas são criadas em 
eventos desportivos de 
competições profissionais ou 
considerados de risco elevado. 
Este cartão dá ainda o acesso 
às zonas destinadas aos 
adeptos visitantes. 
 
Para que serve? 
Em tese, o objectivo é aumentar 
a segurança nos eventos 
desportivos. Os adeptos 
portadores de cartão do adepto 
estão identificados com vários 
dados pessoais, o que facilita 
não só a gestão do acesso às 
zonas especiais como eventuais 
investigações de incidentes. A 
ideia que justifica a medida é 
“controlar e promover as boas 
práticas de segurança e 
combater ao racismo, 
xenofobia e intolerância nos 
eventos desportivos”. Desta 
forma, mais do que para 
beneficiar o “adepto comum”, 
este cartão pretende controlar 
o acesso das claques aos jogos, 
centrando a atenção nos 
elementos geralmente mais 
conflituosos. 
 
O que ganha quem o tem? 
O cartão do adepto estipula 
que o portador possa levar 
artefactos físicos de apoio às 
equipas, já que apenas nas 
ZCEAP podem existir esses 
materiais. 
A lei obriga quem queira assistir 
aos jogos com tambores, 
megafones, tarjas ou bandeiras 
a concentrar-se em zonas 
especificamente criadas pelos 
clubes nos seus estádios, às 
quais só pode aceder depois de 
adquirir o novo cartão. 
 
Quem pode tê-lo? 
O cartão está limitado a 
pessoas com um mínimo de 16 
anos, o que significa que jovens 
abaixo dessa idade não podem 
estar nas ZCEAP. 
Indivíduos com penas de 
interdição de acesso a recintos 
desportivos não podem, 
naturalmente, pedir este 
cartão. 

Quanto custa e onde  
é pedido? 
O cartão custa 20 euros e é 
válido durante três anos. 
Inicialmente, é usado um 
cartão digital provisório, válido 
durante um mês — ou até que 
chegue a casa o cartão físico. O 
cartão é pedido via digital, na 
página Pedir Cartão Adepto, 
criada pelo Governo para o 
efeito. 
 
Que dados tem de dar quem 
pede? 
Usando a chave móvel digital, o 
processo é simplificado, dado 
que muitos dados ficam logo 
disponíveis no Portal do 
Adepto. Fazendo um 
preenchimento manual do 
formulário, o processo é mais 
complexo. 
Além dos dados pessoais 
básicos como nome, filiação e 
os diversos números de 
identificação, são pedidos pela 
Autoridade para a Prevenção e 
o Combate à Violência no 
Desporto o endereço de email, 
a morada, uma fotografia, o 
número de telemóvel e os 
clubes que apoia (máximo de 
três). Também a filiação numa 
claque pode ser inserida. 
 
O que dizem os clubes? 
Não há, até ver, um clube que 
tenha elogiado claramente esta 
medida. Há, por outro lado, 
várias manifestações contra o 
cartão. Com maior ou menor 
contundência, Sporting, FC 
Porto, Benfica, Sp. Braga e 
Vitória de Guimarães, os clubes 
que mais adeptos mobilizam a 
nível nacional, já manifestaram 
discordância face a esta 
medida. 
 
E os adeptos? 
Várias claques já exibiram tarjas 
de contestação ao cartão do 
adepto e a Associação 
Portuguesa de Defesa do 
Adepto (APDA) continua a 
criticar duramente a medida: 
“Ameaça direitos, liberdades e 
garantias e consideramos 
existir um grave perigo da lesão 
de direitos.” 
 
O que defendem os tribunais? 
Até ver, a legalidade desta 
medida está assegurada pelos 
tribunais, que recusaram 
tentativas de impedir que 
entrasse em vigor através de 
procedimentos cautelares. Até 
agora, os tribunais concluíram 
que “não há atropelo de 
direitos, liberdades e 
garantias”.

imposta pelo Governo. Sabemos de 

antemão os inconvenientes que o 

cartão tem e, em devida altura, já 

colocámos as nossas questões, mas 

vamos todos ter de nos habituar”, 

referiu o dirigente. 

Vamos mesmo? Para já, sim. A 

APDA sublinha, no entanto, que a 

resignação da Liga não signi ca que 

a associação tenha deixar de lutar: 

“Não é sinónimo de termos de nos 

habituar a medidas injustas, sem ir 

ao último reduto do que podemos 

fazer para as combater.” 

Esse reduto será ainda a Justiça, 

que já recusou (pelo Tribunal Admi-

nistrativo de Círculo de Lisboa, em 

Fevereiro; e pelo Tribunal Central 

Administrativo do Sul, em Junho) as 

investidas com que a APDA tentou 

travar a medida. Pelo que quem 

quer ver futebol junto de claques 

terá mesmo, pelo menos por 

enquanto, de aderir ao cartão do 

adepto. Citando o acórdão do tribu-

nal, “só o tempo dirá se o cartão do 

adepto logrará ou não cumprir a sua 

missão”. 

É uma normativa 
imposta pelo 
Governo. Sabemos 
de antemão os 
inconvenientes  
que o cartão tem  
e, em devida altura, 
já colocámos  
as nossas questões, 
mas vamos todos  
ter de nos habituar 
 
Pedro Proença 
Presidente da Liga de Clubes
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Destaque Segurança no futebol

Leonete Botelho

NUNO FERREIRA SANTOS

“Caixas de segurança” e outras 
zonas específicas são um meio 
utilizado para prevenir a 
violência nos estádios de 
futebol

Juristas

Cartão está em linha com a Constituição

O
 cartão de adepto já foi cria-

do em 2019 e regulamenta-

do em 2020, mas só agora, 

com a sua entrada em vigor 

na primeira jornada do 

campeonato, é que a polé-

mica estalou. Há quem diga que é 

inconstitucional e quem entenda 

que só serve para afastar as pessoas 

do futebol. A Iniciativa Liberal apre-

sentou um projecto para o revogar 

e a Associação Portuguesa do Direi-

to do Adepto (APDA) até já viu dois 

tribunais negarem-lhe a pretensão 

de o congelar. Dois juristas ouvidos 

pelo PÚBLICO defendem, contudo, 

a constitucionalidade da medida e 

até a sua importância para prevenir 

a violência no futebol — mas coisa 

diferente é a sua e cácia. 

“Estamos a falar de mais uma ten-

tativa de prevenir e punir a violência 

e o racismo nos estádios de futebol 

e à volta deles, depois das sucessivas 

leis aprovadas desde os anos 80 

terem falhado sucessivamente”, 

começa por dizer José Manuel Mei-

rim, professor de Direito do Despor-

to, lembrando que a Constituição 

obriga o Governo, no seu art.º 79 

n.º 2 , a prevenir a violência no des-

porto. 

O modelo agora adoptado, expli-

ca ao PÚBLICO, passa por criar 

zonas com condições especiais de 

acesso e permanência de adeptos 

nos estádios (ZCEAP), zonas onde 

os adeptos podem utilizar material 

proibido no resto do recinto, como 

megafones, tarjas, bandeiras de 

dimensões maiores — equipamento 

típico das claques —, mas a essas 

zonas só têm acesso os portadores 

do cartão de adepto. 

Em contrapartida, a Autoridade 

para a Prevenção e o Combate à Vio-

lência no Desporto, que emite estes 

cartões, recolhe alguns dados pes-

soais de identi cação. “A ideia é 

levar os membros das claques para 

essas zonas em troca de algumas 

benesses”, diz Meirim, defendendo 

a importância dessas “caixas de 

segurança” ou “boas jaulas” para 

prevenir comportamentos violen-

tos, uma vez que os adeptos que os 

praticarem serão mais facilmente 

identi cados. 

Por outras palavras: “Este cartão 

de adepto serve para controlar os 

membros violentos das claques, 

pois sabe-se mais facilmente quem 

são, onde estão e o que fazem, o que 

facilita a interdição de acesso ao 

recinto, se violarem as regras”, 

explica Meirim. 

Jorge Bacelar Gouveia, especialis-

ta em Direito da Segurança e ex-pre-

sidente do conselho scal do Spor-

ting, concorda com a medida e não 

vê nela, à partida, nenhuma incons-

titucionalidade. Desde logo, porque 

“não há nenhuma restrição de direi-

tos, nem qualquer obrigatoriedade 

de associação”. “Trata-se apenas de 

uma limitação administrativa de 

natureza formal, uma limitação de 

acesso que tem mais vantagens que 

inconvenientes”, diz ao PÚBLICO. 

“Seiva negra” 
“Se o propósito é controlar melhor 

a segurança, é mais transparente do 

que o sistema que hoje existe, e que 

passa por a PSP e as direcções dos 

clubes fazerem acordos com as cla-

ques para que se portem bem”, 

sublinha Bacelar Gouveia, acrescen-

tando que a medida vai no sentido 

da experiência europeia. 

Já em Junho o Tribunal Central 

Administrativo do Sul rejeitava o 

recurso da APDA e con rmava a 

decisão da primeira instância de 

recusar a providência cautelar para 

congelar o cartão do adepto, consi-

derando que este modelo respeita 

o princípio da proporcionalidade 

entre os direitos restringidos e os 

objectivos que se propõe atingir. “As 

recorrentes, na sua explanação, 

parecem ignorar/desvalorizar todo 

este clima de violência associado 

aos espectáculos desportivos — em 

especial, ao futebol — e que, bem ou 

mal, é usualmente associado a um 

certo fervor nas manifestações. E 

parecem também ignorar/desvalo-

rizar que há diferentes formas de 

assistir a um espectáculo desporti-

vo, de usufruir da ‘magia’ do des-

porto/futebol/golo, e que todas 

merecem ser respeitadas, devendo 

ser criadas condições para tal, as 

quais podem, como é natural, signi-

car alguns condicionalismos. A 

questão estará sempre no equilí-

brio, na ponderação e harmoniza-

ção dos direitos em con ito”, lê-se 

na decisão. 

Os juízes consideraram também 

que não estava em causa a violação 

do princípio da igualdade, porque, 

dizem, “o legislador está a tratar de 

Especialistas em Direito do 
Desporto e da Segurança 
defendem que o cartão de 
adepto é uma solução que 
respeita a lei fundamental

forma diferente o que é, de facto, 

diferente. E este tratamento desi-

gual não se mostra nem injusti cado 

nem desproporcionado. A distinção 

não reside no adepto em si, mas no 

espaço onde assiste ao espectáculo 

e, articulado a este, à forma como o 

experiencia.” 

Resta agora saber se o modelo vai 

ser e caz. Mas, aí, ao antigo presi-

dente do conselho de disciplina da 

Federação Portuguesa de Futebol, 

José Manuel Meirim, falta-lhe “a fé”, 

porque entende que as claques, 

sejam registadas ou não, são “a sei-

va negra” dos clubes. “À volta das 

claques há criminalidade associada 

a droga e armas, mas os clubes não 

as largam, porque são os seus ‘exér-

citos’”, a rma. 

Na sua opinião, “isto só termina 

quando se meter na lei a dissolução 

das claques que se portarem mal”, 

mas isso, prossegue, “nem os clubes 

nem o Estado se atrevem” a fazer. 

Neste contexto, o cartão do adepto 

é um “analgésico, mas o cancro con-

tinua lá”. “Enquanto as direcções 

dos clubes precisarem das claques, 

elas vão continuar a fazer o que que-

rem”, conclui. 

É mais transparente 
do que o sistema que 
hoje existe, e que 
passa por a PSP e os 
clubes fazerem 
acordos com as 
claques para que se 
portem bem 
Jorge Bacelar Gouveia 
Constitucionalista
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Espaço público

CARTAS AO DIRECTOR

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

Afeganistão 

Quando em 2014 Obama 

anunciava que até 2020 os EUA 

desmobilizariam faseadamente as 

suas tropas do Afeganistão, era já 

assunto consensual entre 

democratas e republicanos. 

Inquestionável é o completo 

desastre da retirada nal em 

Agosto de 2021, da inteira 

responsabilidade de Joe Biden. 

Se nem o próprio Presidente 

Ashraf Ghani teria o controlo do 

país como garantido devido à sua 

enorme complexidade geográ ca 

e étnica, como é possível a Biden 

não precaver o pior dos cenários? 

Como é possível os serviços 

secretos americanos não 

persuadirem correctamente e 

e cazmente o seu Presidente? 

Em Maio ainda estavam cerca de 

25 mil militares americanos em 

solo afegão, dias antes da tomada 

de Cabul pelos taliban restavam 

uns 600. Resultado dos factos, a 

CNN dá uma volta a 180 graus e 

diariamente faz um ataque 

cerradíssimo a Joe Biden, 

tentando-o descredibilizar ao 

imputáveis à acção de criminosos. 

De vez em quando (raramente)  

é apanhado um. Que lhe sucede? 

Que (ligeira) pena lhe é aplicável? 

Porque não a exposição pública do 

seu nome e da sua gura,  

como sucede com culpados  

de crimes graves? É o fogo posto 

um crime leve, talvez uma 

contra-ordenação?...  

Depois, qualquer pessoa sabe que 

entre o acendimento de um tufo 

de mato e o desencadeamento de 

um verdadeiro incêndio orestal 

passa algum tempo — um tempo 

em que há, no mínimo, fumo 

visível antes de haver chama. Que 

se passa nesse tempo? Como são 

possíveis casos como Monchique, 

Castro Marim e Odemira? Claro — é 

o vento, é a secura do ar. Mas antes 

deles há outras coisas decisivas, 

pelas quais se pode 

responsabilizar muita gente, 

incluindo algumas das vítimas do 

desastre que acaba por ocorrer. A 

indústria dos incêndios só pode 

prosperar, porque nela se cruza 

uma multiplicidade de interesses. 

E para isso não há solução à vista. 

António Monteiro Fernandes

máximo. Trump a rmava há um 

ano que a presidência de Biden 

não duraria mais do que uns 

meses, pois o plano dos 

democratas, encabeçado por 

Nancy Pelosi, seria substituí-lo por 

Kamala Harris Agora os factos 

fazem algum sentido. 

Fernando Ribeiro,  

São João da Madeira  

 

Em defesa  
da Constituição 

No PÚBLICO de quarta-feira, um 

excelente artigo descreveu a 

“guerra” constitucional do 

governo com a Assembleia da 

República e, no dia seguinte, o 

secretário de Estado adjunto do 

primeiro-ministro saiu “em 

defesa da Constituição”, 

destacando que “a AR não pode 

dar ordens ou dirigir injunções 

(obrigações impostas) ao governo 

sobre a forma como este deve 

exercer uma competência que é 

exclusivamente sua. Uma coisa é 

avaliar, outra é imiscuir-se”. 

Com o devido respeito pelo 

acórdão do Tribunal 

Constitucional que sustenta esta 

conclusão, o respeito pela 

separação dos poderes legislativo 

e executivo recomendará evitar 

este tipo de “guerras”. Será 

aplicável uma metáfora: numa 

embarcação, quem governa é o 

homem do leme, que em cada 

momento escolhe o rumo e a 

velocidade para ir do ponto A ao 

ponto B, conforme de nido pelo 

proprietário, que evidentemente 

pode intervir, se não se está a ir 

para o ponto B.  

A competência de scalização 

da AR é, segundo o art.º 162. c) da 

Constituição, apreciar para efeitos 

de cessação da vigência ou 

alteração os decretos-lei.  

Cumprir este artigo será 

“imiscuir-se”? Que fazer se o 

Governo não quiser alterar o 

decreto-lei? A propósito dos 

concursos e recrutamento de 

professores, recordo o art.º164. i) 

que diz que legislar sobre bases do 

sistema de ensino é competência 

exclusiva (reserva absoluta) da AR. 

Dir-se-ia que o Governo se 

vitimiza quando é contrariado, em 

vez de ouvir os deputados e a 

sociedade civil que dele 

discordam, aplicando o que diz o 

art.º 2 da Constituição, 

“aprofundamento da democracia 

participativa”. A menos que “em 

defesa da Constituição” signi que 

outra coisa. 

Fernando Santos e Silva, 

 Lisboa 

 

Um escândalo  
ardente 

Sinto vergonha pela onda de 

grandes incêndios orestais que, 

mais uma vez, se espalhou por 

uma região deste pequeno país — 

desta vez, uma região fadada a 

ser deserto, como a que se 

compõe do Baixo Alentejo e do 

Algarve. Vergonha é o termo 

exacto. Com a vasta experiência 

de que se dispõe, quase parece 

que está perante uma catástrofe 

natural, daquelas inevitáveis e 

irresistíveis, como um terramoto 

ou um tornado. 

Ora, como cidadão comum, 

super cial e ignorante, noto 

algumas coisas surpreendentes. 

Muito perto de 100% dos fogos são 

António Costa no meio da ponte

F
az parte da tradição da 

política um 

primeiro-ministro dar boa 

conta da sua governação e 

não é por isso de estranhar 

que António Costa se vanglorie das 

suas façanhas. Faz igualmente parte 

dos manuais acenar aos governados 

com a promessa de uma inexorável 

caminhada em direcção à felicidade 

geral. Na sua entrevista ao Expresso 

deste m-de-semana António Costa 

esmerou-se em cultivar quer o 

sucesso dos seus governos, quer o 

retrato risonho do futuro do país. 

Convém por isso situar o alcance de 

um e outro. E notar que o brilho que 

extrai do presente não bate certo com 

a sua ambição para o futuro. 

Num ponto o primeiro-ministro tem 

razão. Quando diz perceber que “a 

normalidade deve ser muito 

irritante”, responde bem aos que não 

reconhecem a estabilidade política 

dos seus governos minoritários como 

um bem em si mesmo. O facto de o 

país ter sido capaz de encontrar 

soluções de governação precárias é 

um sucesso da democracia. Ainda que 

haja óbvias desvantagens nessa 

precariedade ou no programa político 

que estimula (ou no que interdita), a 

estabilidade é um bem em si mesmo. 

Daí a enaltecer “o sucesso da 

política económica que adoptámos 

desde 2016” vai uma distância. 

Acreditar que “com esta governação 

interrompeu-se mais de uma década 

de estagnação e recessão e voltámos a 

convergir com a UE” pode ser 

factualmente verdade, mas expressa 

uma atitude de conformismo e 

resignação que cabem na categoria da 

propaganda. Um país no estágio de 

desenvolvimento como o de Portugal 

não pode congratular-se por superar a 

média europeia. Tem de se medir ao 

lado dos congéneres do Leste ou do 

Báltico. E aí ca-se a perceber como o 

país está cada vez mais longe do 

pelotão da frente e mais perto da 

cauda europeia. 

Assumir que o desempenho na 

frente económica é modesto é, de 

resto, fulcral para encarar o poder do 

Plano de Recuperação e Resiliência e 

do Portugal 2030 para “transformar 

estruturalmente o país”. De duas, 

uma: ou o modelo actual é um 

sucesso, como António Costa sugere, 

ou necessita de uma transformação 

estrutural, como propõe. Reconhecer 

que temos hoje “a geração mais 

talentosa de sempre” e confrontar 

esse bem com os resultados da 

economia implica uma avaliação dos 

últimos anos algures entre o medíocre 

mais e o su ciente menos. 

É, portanto, necessário virar uma 

página. António Costa, estimulado 

pela ajuda europeia, fala cada vez 

mais nessa necessidade e isso é bom. 

Mas para o fazer bem será útil 

reconhecer que até agora a economia 

portuguesa avança a passo de caracol. 

E que para a mudar estruturalmente 

terá de haver reformas que até agora o 

primeiro-ministro tem adiado.

De duas, uma: o modelo 
actual ou é um sucesso, 
como António Costa 
sugere; ou requer uma 
transformação 
estrutural, como 
António Costa propõe

Editorial

Manuel Carvalho
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S
e há coisa em que 

cãozinhos e gatinhos estão 

de acordo é que a cauda 

dá muita luta. Não há nada 

como a própria cauda 

para passar o tempo. 

Enquanto eu assistia a mais uma 

perseguição da cauda pelo detentor, 

organizei um desfile das minhas 

aquisições de brinquedos felinos ao 

longo do confinamento. 

Ao ver passar, com um olho, a 

nora de verbas, sob o gorgulhar da 

narta esbanjada e, com o outro, o 

carrocel perpétuo do gato atrás da 

ponta da cauda, fui forçado a 

concluir que tenho estado a travar 

uma batalha invencível. 

Os brinquedos perdem-se. A 

cauda está sempre arrumada, 

sempre no lugar certo, nunca 

precisando de buscas debaixo dos 

sofás. 

Os brinquedos acumulam pó. A 

cauda é auto-espanejadora. Os 

brinquedos doem quando são 

pisados com os pés descalços. Com 

as caudas são os outros que 

guincham. 

Os brinquedos são caros, têm de 

ser encomendados — e esgotam-se. 

A cauda é grátis, está sempre 

disponível — e nunca entra em 

ruptura de estoques. 

Os brinquedos fartam e precisam 

de pilhas ou, pior ainda, têm de ser 

carregados por USB. Já as caudas 

fornecem um serviço de 

divertimento sustentável movido 

por energia alimentar. 

A cauda, como dizem os 

americanos, “never gets old”. E 

porquê? Porque tem um 

superpoder metafísico que é ser 

capaz de adoptar a personalidade 

que se quer. 

“Que é isto?!”, pergunta o gato, ao 

ver, ao virar da esquina, a ponta 

atrevida da cauda a fazer-lhe 

manguitos. “É um ratinho a gozar 

com a minha cara! É um faisão-bebé 

a candidatar-se ao meu almoço! 

Não! Não acredito: é a minha 

própria cauda a dar-me baile. Ai, isto 

não ca assim, ai não ca, não ca!” 

Finalmente, não há brinquedo 

que não se acabe por apanhar e 

abocanhar. Mas a esperta da cauda 

consegue sempre fugir e assim 

mantém-nos interessados.

BARTOON LUÍS AFONSO
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O PS teve toda a oportunidade para encetar 
uma política alternativa Jerónimo de Sousa 
(Secretário-geral do PCP referia-se à negociação  
dos últimos orçamentos do Estado ) 

O NÚMERO NESTE DIA 22 DE AGOSTO

63 
é o numero de candidaturas ao 
ensino superior apresentadas 
este ano, o que representa mais 
1203 processos do que em 2020

1415 D. João I conquista Ceuta 1485 Ricardo III 
de Inglaterra morre na batalha de Bosworth, 
pondo termo à Guerra das Rosas, entre as 
casas de York e de Lancastre. Henrique VII 
sobe ao trono 1775 A expedição inglesa 
comandada por James Cook chega à Austrália 
1862 Nasce o compositor francês Claude 
Debussy, autor de La Mer e de A Sesta de Um 
Fauno 1908 Nasce o fotógrafo francês Henri 
Cartier-Bresson 1981 Morre o cineasta 
brasileiro Glauber Rocha, mestre do Cinema 
Novo 2004 Os quadros O Grito e Madonna, do 
pintor norueguês Edvard Munch, são 
roubados do Museu de Oslo 

“As pessoas presumem que os futebolistas não 
são inteligentes. É mentira, como a maior parte 
dos preconceitos” David Becham, 1975

ESCRITO NA PEDRA

mil
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Iremos conversar com os taliban? Porque não?  
Sempre o fizemos

Perito da Médicos Sem Fronteiras  
em Assuntos Humanitários;  
director do Departamento  
de Análise da Médicos Sem Fronteiras

O Afeganistão 
demonstra que o nosso 
trabalho pode salvar  
a maior quantidade  
de vidas, quando somos 
capazes de ser  
o mais independentes 
possível, tanto quando 
um Estado está  
a construir-se como 
quando desaba

Christopher Stokes, Jonathan Whittall

C
om as forças norte-americanas a 

retirarem-se do Afeganistão, 

pondo m à mais longa guerra 

na história dos Estados Unidos, 

uma nova era começou outra 

vez num país que viu forças 

invasoras chegarem e partirem ao longo de 

séculos. 

As notícias têm estado dominadas pela 

rápida tomada de controlo das capitais 

provinciais e de Cabul pelas forças taliban 

sem oposição, assim como pelas imagens das 

embaixadas ocidentais a fazerem as malas, 

afegãos a tentarem desesperadamente sair 

do país, o espectáculo de estrangeiros em 

fuga maciça e muitas organizações não 

governamentais a cessarem operações. Em 

contraste, os Médicos sem Fronteiras (MSF) e 

uma mão-cheia de outras agências 

humanitárias continuaram a manter a sua 

presença e actividades no auge dos 

combates, providenciando assistência vital a 

pessoas doentes e feridas. 

Como é que isto foi possível? A MSF tem 

tido sucessos e fracassos no Afeganistão, mas 

o cerne da nossa abordagem tem 

permanecido o mesmo: só trabalharíamos se 

tivéssemos o acordo explícito de todas as 

partes no con ito. Isto inclui os taliban, as 

forças dos Estados Unidos, o Exército 

Nacional Afegão e, em alguns casos, milícias 

locais. Os nossos princípios de neutralidade, 

independência e imparcialidade, que podem 

por vezes parecer abstractos, foram 

operacionalizados conversando com todos 

os lados, recusando o nanciamento de 

governos, identi cando-nos com clareza de 

forma a não sermos confundidos com outros 

grupos que podem ter outros interesses e 

fazendo com que os nossos hospitais sejam 

zonas livres de armas. Quem entrasse num 

dos hospitais da MSF, que são privadamente 

nanciados, tinha de literalmente deixar a 

arma à porta. 

A trabalhar em hospitais em Kunduz ou 

em Lashkar Gah, explicámos regularmente 

a soldados norte-americanos, afegãos ou 

taliban que jamais recusaríamos atender 

qualquer paciente, fosse um soldado do 

Governo ferido, uma vítima de acidente 

automóvel ou um combatente taliban 

ferido. Os nossos hospitais fazem triagem 

com base apenas nas necessidades. 

Trabalhamos segundo a ética médica, não 

de acordo com quem seja considerado 

criminoso, terrorista, soldado ou político. 

Frequentemente, tivemos de pedir a 

soldados dos Estados Unidos e do 

Afeganistão para saírem e voltarem sem as 

armas, se quisessem visitar o hospital. 

Estados Unidos bombardearam o nosso 

hospital em Kunduz após a província ter sido 

brevemente tomada pelos taliban. Isto 

mostrou-nos as zonas cinzentas que existem 

em tais con itos: a ajuda é tolerada e aceite 

quando aumenta a legitimidade do Estado, 

mas torna-se susceptível de ser destruída 

quando cai num território onde comunidades 

inteiras são designadas como inimigos hostis e 

quando o Estado se encontra na defensiva. 

Esta zona cinzenta é cultivada por 

ambiguidades legais entre o direito nacional e 

internacional, gerando ambientes propícios 

àquilo que as autoridades norte-americanas 

categorizaram como “erros”. 

Após a destruição do nosso hospital, a MSF 

estabeleceu contactos de novo com todas as 

EPA

A nossa abordagem contrastou muitas 

vezes com a forma com que o sistema de 

ajuda – incluindo das agências humanitárias – 

estava a ser pressionado por doadores para 

construir o Estado afegão, para criar 

estabilidade em zonas tomadas pelas forças 

afegãs e contribuir para a legitimidade de um 

incipiente Governo apoiado pelos Estados 

Unidos. A ajuda era o soft power para 

conquistar a população para o Governo do 

Afeganistão, um componente crucial da 

estratégia de corações e mentes que reforçava 

o hard power da mobilização militar. 

É revelador que, ao reunirmo-nos com um 

doador humanitário ocidental em Cabul, não 

tenham sido capazes de nos dizer onde 

existiam as maiores necessidades 

humanitárias, antes nos indicaram áreas 

num mapa que estavam sob o controlo das 

forças da coligação (marcadas a verde), sob o 

controlo dos taliban (a vermelho) e zonas em 

disputa (a roxo). Enviavam ajuda para as 

zonas assinaladas a verde e a roxo para 

ajudar a impulsionar os esforços militares. 

ONG internacionais que recebiam 

nanciamento governamental de Estados 

ocidentais envolvidos nos combates estavam 

chocadas por verem ser usada uma linguagem 

de contra-insurgência com termos como 

“clear and hold” (“limpar e manter”) a 

in ltrarem-se nas concessões de 

nanciamento. Como nos foi explicado por 

um dos maiores doadores governamentais 

em Cabul: “Os taliban estão a conseguir 

avanços nesta província, dissemos à agência 

de ajuda para encher a província com trigo, e 

eles zeram-no.” 

Mas a nossa abordagem nem sempre nos 

protegeu. Em 2015, as forças especiais dos 

partes no con ito para clari car o respeito 

pelas nossas atividades médicas. Foi sem 

dúvida o nosso amplo apoio público e o 

custo político do ataque à MSF que acabou 

por se tornar a nossa maior salvaguarda 

contra futuros supostos erros das forças 

norte-americanas e afegãs. Porém, esta 

forma de dissuasão conseguida através do 

envolvimento das partes e da pressão 

pública não serviu de nada quando o nosso 

hospital de maternidade foi brutalmente 

atacado em Dasht-e-Barchi, muito 

provavelmente pelo Estado Islâmico no 

Afeganistão, que se mantivera fora de 

alcance no nosso diálogo. 

Embora a MSF tenha conseguido operar 

em capitais de província, não temos podido 

ir a zonas rurais para atender às 

necessidades ali existentes. Este tem sido um 

dos fracassos do trabalho da MSF nos últimos 

anos. Ainda assim, há duas semanas, quando 

os taliban entraram nas cidades, pudemos 

continuar a trabalhar para assistir os 

pacientes: doentes e feridos puderam 

receber cuidados em estruturas que 

adaptámos para fazer face à intensidade dos 

combates. Em Helmand, Kandahar, Kunduz, 

Herat e Khost, as nossas equipas 

continuaram a trabalhar. As nossas 

instalações médicas estão hoje cheias de 

pacientes. 

É por esta razão que na MSF procuramos 

negociar com todas as partes envolvidas 

num con ito — para permitir que as nossas 

equipas consigam prestar assistência quando 

esta mais é precisa. Frequentemente, estes 

momentos ocorrem quando se estão a 

produzir mudanças de poder e controlo. É 

também por esta razão que resistimos a 

esforços para incorporar as nossas 

actividades em processos políticos de 

construção de Estados. É por isso que nos 

fazemos ouvir bem alto quando as nossas 

instalações e pessoal são prejudicados. 

O futuro do Afeganistão é incerto, e as 

nossas actividades permanecerão sob 

pressão. Os desa os que enfrentamos vão 

evoluir e a segurança das nossas equipas e 

pacientes continua a ser uma preocupação. 

Mas para lidar com as tempestades futuras 

no Afeganistão, as entidades humanitárias 

fariam bem em traçar de forma rme o seu 

próprio rumo em função das necessidades 

que existem, em vez de se deixarem guiar 

por ventos políticos em mudança. 

O Afeganistão mostra como a construção 

de uma nação liderada por estrangeiros pode 

fracassar e como as contribuições das 

entidades humanitárias para esses esforços 

são mínimas. E demonstra também que o 

nosso trabalho pode salvar a maior 

quantidade de vidas quando somos capazes 

de ser o mais independentes possível, tanto 

quando um Estado está a construir-se como 

quando desaba.

Espaço público

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



Público • Domingo, 22 de Agosto de 2021 • 9

Fábula diagnóstica

Ex-ministro da Saúde

Anuncia-se uma  
chuva de milhões  
para ‘internalizar’  
os meios 
complementares  
de diagnóstico  
e terapêutica (MCDT)  
nos centros  
e agrupamentos  
de centros de saúde.  
O projeto não  
se a gura fácil.  
Exige recolha de 
conhecimento e 
experiências nacionais  
e estrangeiras e depois 
bastante debate

António Correia de Campos

A
nuncia-se uma chuva de milhões 

para “internalizar” os meios 

complementares de diagnóstico 

e terapêutica (MCDT) nos 

centros e agrupamentos de 

centros de saúde. Em vez da 

atual errância por laboratórios, radiologistas, 

sioterapeutas e outros locais de exames, o 

doente encontraria no centro de saúde a 

panóplia dos exames e tratamentos 

adequados ao nível de cuidados de saúde 

primários. Aspiração antiga que visa poupar 

tempo e deslocações ao doente, acelerar a 

decisão clínica, evitar idas desnecessárias ao 

hospital, reduzir redundâncias e sobrecarga 

administrativa e também poupar em 

litigâncias e gasto público. Projeto aliciante 

que exige preparação. Pode tornar-se uma 

fábula educativa, ou redundar em fracasso. 

Num mundo ideal, os órgãos de 

administração regional (ARS) e agrupamentos 

de centros de saúde (Aces) estariam já a 

preparar tudo: mapear o seu território em 

função da procura atual e futura, localizar os 

pontos de instalação, calcular a dimensão do 

equipamento e pessoal em função da procura 

prevista, ajustar o sistema de informação para 

que os laboratórios façam con uir sobre 

médico de família e doente os resultados, 

assim que tratados, preparar os cadernos de 

encargos para compras públicas dos 

equipamentos e obras necessárias, estimar os 

recursos em pessoal, planear com 

universidades, politécnicos e escolas mais 

próximas a formação dos recursos humanos 

necessários para que, num prazo razoável, 

digamos três anos, 50% dos projetos estejam a 

arrancar. E estudar como prevenir o pior dos 

riscos, a acumulação do que hoje se gasta em 

convenções com privados com novo gasto 

adicional corrente, o que implicará difícil 

negociação com os privados instalados, para 

prevenção de redundâncias e de procura 

arti cialmente induzida. 

Desprovido de recursos, o Ministério da 

Saúde já não tem gabinete de planeamento, já 

não dispõe de direção-geral das instalações e 

equipamentos, possui escassos meios para 

elaborar as peças concursais e os seus 

serviços partilhados centrais, bem como a 

associação de hospitais (SUCH), que 

responderam esforçada e competentemente 

à crise da pandemia, di cilmente poderão 

acrescentar mais um novo encargo às rotinas 

indispensáveis a que devem regressar. O 

provável será recorrer-se à “externalização” 

destas tarefas estratégicas. Os trabalhos de 

planeamento físico podem ser 

encomendados a universidades e politécnicos 

das sedes de cada ARS, tal como o 

planeamento dos recursos humanos e sua 

formação. A identi cação dos equipamentos 

a adquirir e as peças concursais a gabinetes 

RUI GAUDÊNCIO

especializados em aquisições, nacionais ou 

estrangeiros. Certamente será necessário 

acompanhar por especialistas internos, cada 

um destes adjudicatários. São poucos os que 

existem, mas conhecem o terreno e têm 

experiência, mais-valias consideráveis. Há 

ainda alguns bons especialistas nas ARS, nos 

Serviços Partilhados, no SUCH e nos hospitais 

de maior dimensão. 

Depois, há que cuidar do mecanismo de 

governação do sistema. Quem comanda as 

operações, na fase de arranque e na fase de 

cruzeiro, perante quem respondem os 

diferentes responsáveis de cada MCDT 

instalado, como se controla o desempenho 

e a qualidade, quem cuida da manutenção 

das instalações e equipamento, das peças 

de substituição e sobretudo dos 

consumíveis (mercado hoje disputado por 

agressivos promotores), como se organizam 

o back-up e as redundâncias perante falhas 

ou quebras? 

O mundo ideal onde o SNS dispunha de 

todas estas capacidades já deixou de existir. 

Alguns serão tentados a entregar a privados, 

em parceria PPP, a gestão deste complexo 

sistema, total ou em fatias horizontais (por 

ARS ou Aces), ou verticais (por disciplina 

médica). Outros revoltam-se só de pensar que 

vamos ter mais privados no SNS. Outros ainda 

admitem soluções mistas, como nos hospitais 

em parceria: só instalação, instalação e gestão 

clínica, continuada ou a prazo. Pugnemos 

para que ao SNS sejam concedidas condições 

para fazer, com os seus meios, o máximo que 

possa. Em qualquer modalidade será sempre 

necessário cuidar do acompanhamento, 

scalização, inspeção, avaliação e di cilmente 

teremos hoje os meios humanos treinados 

para o efeito. 

O projeto não se a gura fácil. Exige recolha 

de conhecimento e experiências nacionais e 

estrangeiras e depois bastante debate. Debate 

no governo sobre a sustentabilidade 

nanceira de um novo serviço público e 

debate com privados, o qual será sempre 

político, partidário e divisor. Mas não 

escapamos a ele. 

Duvide-se sempre das soluções completas e 

iguais para todos. O mais sensato será avançar 

por iniciativas regionais e dentro das regiões 

por modelos experimentais de diversa 

dimensão. O país da Saúde é diferente no 

Norte, no centro e no Sul, como a pandemia 

demonstrou. É por vezes radicalmente 

diferente em energia e ganas de vencer, tudo 

depende de lideranças e escolhas acertadas. 

Há que procurar que todos avancem em 

conjunto, para o que se devem normalizar 

per s e gamas da nova oferta. Esta mudança 

será para melhor, se for competitiva entre 

regiões. Haverá sempre quem chegue 

primeiro e o seu exemplo, em vez de 

desmoralizar, estimula. Muito trabalho temos 

pela frente, para criar o bom exemplo, a 

fábula educativa, e evitar o fracasso!
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Política Balanço da Actividade Parlamentar da XIV Legislatura: 2.ª sessão

9541  
Número de horas de emissão  
do Canal Parlamento, que existe 
desde 2002. A média diária 
é de 31,4 horas de conteúdos 

5.271.301   
Acessos ao portal da AR,  
entre 15 de Setembro  
de 2020 e 21 de Julho  
de 2021 (mais 1.203.740  
do que há um ano)

AR TV emite 31 horas de conteúdos/dia

Parece uma conta impossível, mas é 

verdade. Em média, o Canal Parla-

mento emitiu, em média, 31,4 horas 

de conteúdos/dia, entre 15 de Setem-

bro de 2020 e 16 de Julho de 2021 (304 

dias). Como cada dia tem apenas 24 

horas, é preciso explicar que a Assem-

bleia da República (AR) utiliza várias 

plataformas — cabo, televisão digital 

terrestre (TDT) e Internet — e que tam-

bém faz reposições de programas. 

De acordo com os dados revelados 

no Balanço da Actividade Parlamentar 

da XIV Legislatura relativo à segunda 

sessão legislativa, a televisão do Par-

lamento, que já tem 19 anos, voltou a 

reforçar ligeiramente o número de 

horas de emissão, depois de, entre 

2018/2019 e 2019/2020, ter descido de 

um total de 11.991 (quase mil por mês) 

para 9238. Agora, as 9541 dividem-se 

entre o cabo (5000), a TDT (3100) e a 

Nas suas múltiplas plataformas (cabo, televisão digital terrestre  e Internet), o Canal Parlamento emitiu 
mais de 9500 horas na última sessão legislativa, mais 303 do que no ano político anterior

NUNO FERREIRA SANTOS

Sónia Sapage
Net (1441). Foi nesta última plataforma 

que os conteúdos aumentaram 303 

horas, em parte porque há mais direc-

tos de reuniões de comissões parla-

mentares, que muitas vezes decorrem 

em simultâneo. 

É possível, actualmente, seguir a 

actividade dos deputados através da 

página do Canal Parlamento no Face-

book, onde são emitidos todos os 

plenários e as reuniões das principais 

comissões de inquérito e conferên-

cias. Há ainda conteúdos gravados, 

72% dos quais dizem respeito a comis-

sões, 24% a reuniões plenárias e 1% a 

eventos. Restam 3% de gravações que 

este ano, extraordinariamente, foram 

dedicadas à presidência portuguesa 

da União Europeia, que também teve 

uma dimensão parlamentar. 

Por causa da pandemia, o Palácio 

de São Bento reduziu ao mínimo o  

contacto com o exterior, não tendo 

registado (pelo menos o documento 

de balanço não dá conta disso) qual-

quer visita presencial (foram 7371 na 

sessão legislativa passada e 20.043 na 

anterior a essa). Com as visitas sus-

pensas por causa da crise sanitária, 

houve 384 visitantes virtuais do Par-

lamento, através da opção das visitas 

guiadas online disponibilizada desde 

Maio. E 1009 escolas do ensino básico 

e secundário interagiram com a AR 

através do Parlamento dos Jovens. 

O número de visitas aumenta quan-

do se contabilizam os acessos ao por-

tal da AR: 5.271.301 entre 15 de Setem-

bro de 2020 e 21 de Julho de 2021 

(mais 1.203.740 do que na sessão 

legislativa anterior). O mês recordista 

nos acessos foi o de Janeiro de 2021 

(quase 700 mil), quando o país entrou 

na segunda fase de con namento e 

houve eleições presidenciais. 

No capítulo do envolvimento com 

os cidadãos, a AR recebeu mais 39 

petições do que na sessão anterior 

(passou de 100 para 139) e ouviu 77 

dos seus peticionários, quando há um 

ano só tinha ouvido 43. Mas o número 

das que foram discutidas em plenário 

baixou de 53 para 35. A maior parte  

chegou ao Parlamento através de uma 

plataforma electrónica (94) ou de for-

ma presencial (23) — as restantes foi 

por email (12) ou correio (10). 

Em matéria de pandemia, os últi-

mos dados apontavam para 3880 

testes rápidos feitos no Parlamento, 

11 casos positivos e 45 isolamentos 

pro lácticos. Os testes de rastreio de 

detecção de antigénio da covid-19, 

com periodicidade semanal, começa-

ram a ser feitos a 10 de Dezembro do 

ano passado e eram feitos, aleatoria-

mente, a todas as pessoas que fre-

quentavam o edifício: deputados, 

funcionários da AR e dos grupos par-

lamentares, assessores dos partidos, 

jornalistas, pessoal auxiliar e elemen-

tos da segurança, da PSP e da GNR.

O Canal Parlamento completa duas décadas de existência no próximo ano
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Caro Paulo Rangel 

Até poderia acreditar que 

andará distraído e não conhece a 

realidade do que se tem passado, 

no âmbito do assunto do seu 

artigo, publicado no PÚBLICO em 

17/08/2021. 

Até poderia considerar que não 

pretende fazer demagogia, à volta 

de tão importante assunto. 

Até poderia considerar que não 

pretende aparecer como “inventor 

da pólvora”, avançando com 

ideias por de mais já postas em 

prática. 

Como acredito na honestidade 

das pessoas, mesmo que discorde 

de muitas das suas ideias, vou 

assumir que tudo não passa de 

desconhecimento — pouco 

aceitável numa personalidade 

como o senhor deputado, mas ... 

—, aqui me tendo a 

proporcionar-lhe o conhecimento 

de alguns factos que, como poderá 

constatar, transformam as suas 

preocupações em mera “chuva no 

molhado”. 

Faço-o também porque, apesar 

de pertencer ao PSD, partido que 

nunca me passou pela cabeça 

pudesse enveredar por atitudes 

como as que o seu candidato à 

autarquia do Seixal acaba de 

protagonizar (lamentavelmente, 

apoiadas e sancionadas pela 

direcção nacional do partido), não 

o vejo pessoalmente a apoiar 

semelhantes e inquali cáveis 

acções (e nem me pronuncio sobre 

os “heróis” que escolheram…). 

Antes de apontar esses factos, 

pensei recordar o meu currículo 

para sustentar esta tomada de 

posição pública. Decidi não o 

fazer, pois, por um lado, considero 

que o conhece, por outro lado, 

assumo-a como um capitão de 

Abril que está farto de assistir a 

tentativas de “lavagem”, de 

“branqueamento” do sucedido, 

suporte para muito do que se tem 

passado, no respeitante ao 

posicionamento das entidades 

o ciais para com os militares de 

Abril. Posicionamento que não 

tem sido seguido pela 

generalidade da população, que 

continua a acarinhar-nos. Con o 

que este seu artigo não tenha sido 

provocado pelo incómodo desse 

reconhecimento da população, 

que muito nos honra e sensibiliza, 

e pela vontade de o diminuir. E 

não me parece que alguém possa 

questionar a legitimidade de todos 

os capitães de Abril, ao 

pretenderem clari car a situação. 

Mas vejamos os factos. 

— Como facilmente poderá 

constatar, são inúmeras as 

declarações de capitães de Abril, 

feitas durante estes 47 anos, em 

que expressam a opinião de que 

“o 25 de Abril não é apenas 

resultado da acção dos o ciais”. 

— Quantas vezes, muitos de nós 

a rmámos: “A epopeia de que nos 

continuamos a orgulhar foi uma 

obra colectiva, em que todos — 

o ciais, sargentos e praças — 

tiveram papel importante.” 

Certamente que, como em todas 

as tarefas humanas e colectivas, 

uns mais que outros, pois também 

aqui houve responsáveis, que 

seriam os primeiros a sofrer as 

consequências, se tudo corresse 

mal. Mas, não me canso de o 

a rmar, todos foram essenciais 

para que o sucesso fosse 

alcançado. Se consultar 

entrevistas, declarações, livros e 

outros documentos, poderá 

facilmente con rmar esta minha 

a rmação. 

— Se ler o livro Os Memoráveis de 

Lídia Jorge, poderá encontrar, a 

página 97 e seguintes, o que a 

autora coloca na boca do “O cial 

de Bronze”: “Tinham estado 

envolvidos no golpe cinco mil 

homens, que todos tinham 

cumprido o que lhes competia 

cumprir, e que depois da vitória e 

da aclamação nas ruas todos 

queriam regressar aos seus postos, 

anónimos, como soldados 

desconhecidos.” 

— No 25.º aniversário do 25 de 

Abril, no âmbito das 

comemorações o ciais, que 

coordenei, foram promovidas 

“homenagens” a todos os militares 

participantes na Operação Viragem 

Histórica. 

Opinião

Vasco Lourenço

25 de Abril: carta aberta a Paulo Rangel

Política

Homenagem simples, que 

consistiu na abertura das portas 

dos quartéis, para que eles aí 

pudessem conviver, com amigos e 

familiares, recordando o “dia 

inicial, inteiro e limpo”. 

Natural me parece que, nos 50 

anos de Abril, se realize 

semelhante iniciativa, porventura 

mais abrangente. 

— O actual Presidente da 

República condecorou, em 

26/02/2021 e em 19/08/2021, 

alguns capitães de Abril, com a 

Ordem da Liberdade. O grupo de 

capitães de Abril é composto não 

apenas por o ciais do quadro 

permanente, mas também por 

milicianos, sendo de destacar que 

nestes se incluíram o ciais, um 

furriel e um primeiro-cabo. 

— Está em elaboração um 

projecto para a criação de uma 

“medalha de participação no 25 de 

Abril”, a atribuir a todos os “cinco 

mil” participantes no processo. (É 

tarde? Certamente, mas a 

responsabilidade não pode ser 

assacada aos capitães de Abril, 

que, de há muito, não têm 

qualquer participação no poder 

político ou militar. E, se isto está 

em marcha, a eles se deve... pela 

sua insistência. Esperamos e 

con amos que a sua atribuição 

possa acontecer nos 50 anos do 25 

de Abril, numa grande 

concentração desses 5000, ou, 

porque infelizmente, a lei da vida 

já levou muitos, pelos seus 

familiares). 

Como vê, caro Paulo Rangel, 

não aponta nada de novo! 

Nem uma hipotética vontade de 

denegrir o papel de Otelo Saraiva 

de Carvalho — no conjunto, 

positivo e negativo, da sua acção — 

pode justi car uma escondida 

crítica aos principais responsáveis 

pelo 25 de Abril (que, apesar de 

todos terem sido importantes, os 

houve, não podemos 

escamoteá-lo), criando a ideia de 

que eles chamaram a si todos os 

louros da libertação, da paz e da 

democracia! 

Como sempre o zemos, 

continuamos a assumir que a 

epopeia foi colectiva. 

Não pretendemos um estatuto 

especial, assumimo-nos como 

autores, mas não como donos do 

25 de Abril. Estamos con antes 

que, ao contrário de algumas 

ideias que muitos procuram criar, 

a História nos consagrará como os 

principais “pais da democracia” 

em Portugal! 

Cordiais saudações de Abril

Estamos con antes 
que, ao contrário 
de algumas ideias 
que muitos 
procuram criar,  
a História nos 
consagrará como 
os principais ‘pais 
da democracia’  
em Portugal!

O secretário-geral do PCP acusa o 

Governo de “entravar” um “conjunto 

signi cativo” de medidas do Orça-

mento do Estado (OE) de 2021 e de 

“ ngir que faz, mas não faz” em “qua-

se tudo” o que não pode “empatar”. 

“O que se alcançou com a nossa 

determinação contrasta com os atra-

sos e as limitações que o Governo tem 

colocado para entravar a concretiza-

ção de um conjunto signi cativo de 

outras medidas inscritas no Orçamen-

to ”, disse ontem Jerónimo de Sousa, 

em Beja. Assim, acrescentou, “o que 

era automático e o Governo não podia 

empatar entrou em vigor”. 

“Em quase tudo o resto é o que se 

vê: atrasos, desculpas, ngir que faz, 

mas não faz”, precisou o líder do PCP, 

num encontro de candidatos e acti-

vistas da CDU de Beja, no âmbito das 

autárquicas de 26 de Setembro. 

Segundo Jerónimo de Sousa, devi-

do ao sufrágio, “não faltarão nas pró-

Líder do PCP acusa 
Governo de “entravar” 
medidas do OE 2021  
e de “fingir que faz”

ximas semanas o agitar de novas pro-

messas, o acenar dos milhares de 

milhões, a tentativa do PS de condi-

cionar e chantagear os eleitores com 

esses investimentos”. “Se há dinheiro, 

e há, então que se o coloque ao servi-

ço dos problemas dos trabalhadores 

e do povo, e que se o integre numa 

estratégia que assegure o desenvolvi-

mento soberano do país”, disse. 

O dirigente pediu que esse dinheiro 

não seja usado “como cenoura” para 

transferir novos encargos para as 

autarquias, reduzindo o nanciamen-

to e o investimento público. 

O líder comunista disse que os pro-

blemas do país “não se resolvem, 

porque o PS continua amarrado às 

opções da política de direita que estão 

na sua origem”. “O PS teve toda a 

oportunidade para encetar uma polí-

tica alternativa. Não o fez, porque são 

outros os seus compromissos”, acu-

sou. Lusa

Presidente da Associação  
25 de Abril
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Sociedade Task force técnica sobre vacinação rejeita pressões políticas

“Não existem neste 
momento quaisquer 
reservas” quanto à 
vacinação dos jovens

A comissão técnica de vacinação é 

imune a pressões, assevera Válter 

Fonseca, coordenador do grupo de 

peritos que aconselha a 

directora-geral da Saúde sobre as 

estratégias a seguir na campanha 

de imunização, que passou a 

incluir os adolescentes entre os 12 e 

os 15 anos a partir de ontem. 

Rejeitando a ideia de que a 

reviravolta na decisão da 

Direcção-Geral da Saúde (DGS) — 

que começou por aconselhar 

apenas a vacinação dos jovens 

destas idades com doenças e 

factores de maior risco associado a 

covid-19—para, apenas 11 dias 

depois, recomendar o alargamento 

a todos — tenha tido in uência na 

baixa adesão ao primeiro processo 

de auto-agendamento, o médico 

defende que o processo foi 

“transparente” e apela à vacinação 

dos jovens. 

Dos 410 mil adolescentes entre 
os 12 e os 15 anos, apenas cerca 
de 160 mil pediram para 
agendar a sua vacinação. 
Esperava uma adesão tão baixa? 
É muito cedo para avaliar um 

processo que ainda está em curso. 

Há mais do que uma oportunidade 

de vacinação. 

Não teme que a polémica 
mudança de posição da DGS 
tenha impacto na adesão dos 
pais dos jovens à vacinação? 
A Direcção-Geral da Saúde foi 

transparente durante o processo 

de decisão. A evolução do 

conhecimento durante a pandemia 

tem-nos ensinado que é muito 

dinâmico e rápido e a DGS tem 

acompanhado essa evolução para 

recomendar as melhores práticas e 

as medidas mais seguras e de 

qualidade.  

Os médicos, nomeadamente os 
pediatras, estão divididos, à 

Válter Fonseca Coordenador considera que “as formas graves 
de covid-19 na idade pediátrica são extremamente raras, o que 
não signi ca que não existam”

semelhança do que acontece 
com outros especialistas. Muitos 
não concordam com a 
vacinação nestas idades e, 
mesmo os que concordam, não 
compreendem por que motivo 
tem de avançar já, só para 
acontecer a tempo do início do 
ano lectivo, numa altura em que 
ainda falta vacinar pessoas mais 
velhas. Qual a razão para tanta 
pressa? 
Os momentos de vacinação não se 

esgotam agora. Sabemos desde o 

início que, quanto mais depressa 

tivermos o maior número de 

pessoas vacinadas, melhor será 

para o controlo da pandemia. 

Relativamente às opiniões, é 

saudável existirem pontos de vista 

diferentes. Quem trabalha em 

ciência está habituado a gerar 

consensos com pontos de vista 

diferentes. Mas não me parece que 

neste momento existam quaisquer 

reservas sobre a recomendação da 

DGS. 

Mas como se justi ca esta 
reviravolta em apenas 11 dias? 
Quais foram os dados novos que 
surgiram nesse período? 
Deixe-me voltar atrás. Este 

processo de decisão tem sido 

transparente e participativo, mas 

tem a sua complexidade e tem de 

ser feito com rigor e com tempo. 

A DGS, depois de auscultada a 

comissão técnica, emitiu uma 

primeira recomendação de 

priorização da vacinação dos 

adolescentes de 12 a 15 anos com 

co-morbilidades de risco e referiu 

que, relativamente à extensão 

dessa recomendação para todas 

as pessoas dessas idades, estava a 

avaliar a evolução do 

conhecimento cientí co, que é 

hoje muito rápida. E naqueles 

dias foi possível acumular mais 

dados, mais informação, 

sobretudo dos Estados Unidos e 

de vários países da União 

Europeia que já tinham começado 

a vacinação destas faixas etárias e 

isso foi su ciente para con rmar 

que os riscos são 

extraordinariamente raros e [os 

casos relatados de miocardite e 

pericardite, in amações do 

músculo e da membrana que 

envolve o coração] têm uma 

evolução clínica benigna.  

Foram analisados dados de 
quantos adolescentes 
vacinados? 
No dia 30 de Julho, há uma 

publicação que refere os dados 

relativos a 8,9 milhões de 

adolescentes vacinados nos EUA. 

Dos Estados Unidos tem havido 

ainda reportes periódicos de 

segurança que não têm mostrado 

nenhuma alteração face aos 

padrões já conhecidos e temos 

continuamente a funcionar o 

sistema de farmacovigilância da 

União Europeia que também não 

tem emitido nenhum alerta de 

segurança [nos países já 

começaram há algum tempo a 

vacinar jovens nestas idades]. 

No momento da primeira 
decisão, porém, enfatizaram 
que havia um alerta de 
segurança relativamente ao 
aparecimento de casos de 
miocardites e pericardites. 
Havia de facto um alerta de 

segurança por parte da Agência 

necessário para avaliar tudo ao 

pormenor, nomeadamente 

estabelecer nexo de causalidade, a 

evolução a longo prazo dos 

eventos, implica que se 

mantenham meses em avaliação. 

Mas o risco é extremamente baixo 

e não ocorre com a mesma 

frequência nas diferentes faixas 

etárias e sexos. A maior parte dos 

casos foi reportada em pessoas do 

sexo masculino e mais novas. 

Isso signi ca que estas reacções 
adversas são mais frequentes 
nos adolescentes entre os 12 aos 
15 anos? 
Não, nestas faixas etárias 

[adolescentes e jovens adultos 

Entrevista

Alexandra Campos

Claro que estamos 
imunes a pressões  
 
O risco [de efeitos 
secundários nos 
jovens] é 
extremamente 
baixo

Europeia de Medicamentos que foi 

também considerado pelo CDC 

norte-americano [Centers for 

Disease Control] e esse é um sinal 

que faz parte de um sistema de 

farmacovigilância muito atento, 

para que nada passe despercebido 

e para que possamos actuar 

sempre que houver razões para 

isso. [As miocardites e pericardites] 

são quadros clínicos ligeiros em 

que a resolução dos poucos 

sintomas que podem aparecer 

ocorre em todas as pessoas em 

poucos dias. 

Mas esse alerta de segurança 
continua a existir, não é? 
Sim, porque o tempo que é 
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abaixo dos 30 anos] são mais ou 

menos equivalentes. 

Há algum caso de morte 
reportado? 
Não, estes casos evoluem bem. É 

muito importante que isso seja 

claro. Existem efeitos adversos em 

todas as vacinas e sistemas de 

farmacovigilância que estão muito 

atentos a tudo o que se está a 

passar com a vacinação, de 

monitorização contínua, e estamos 

a falar de uma campanha de 

milhões de pessoas à escala global.

Como argumentam os que 
defendem que o benefício é 
inferior ao risco nestas idades. 
Porém, os casos de doença 

grave e morte resultantes da 
infecção nestas idades também 
são extremamente raros. 
O que são óptimas notícias. É 

excelente ter as idades pediátricas 

relativamente protegidas das 

formas mais graves da covid-19. 

De facto, as formas graves na 

idade pediátrica são 

extremamente raras, o que não 

signi ca que não existam. Se 

temos um medicamento [a 

vacina] que foi aprovado para 

prevenir uma infecção, porque 

não havemos de dá-lo? Se é 

seguro, e caz, se é de qualidade, 

vamos fazê-lo. 

O certo é que houve muitas 
pressões para a mudança da 
decisão da DGS, nomeadamente 
do Presidente da República, e 
também do coordenador da task 
force. Isso teve in uência na 
mudança da recomendação? 
A comissão é um órgão técnico 

independente, evoluiu com base 

em mais dados, não mudou. 

Mas a própria composição da 
comissão foi alterada depois de 
ter vindo a público um primeiro 
parecer. 
A comissão sofreu de facto alguns 

ajustes, como sempre acontece em 

grupos de peritos, quando é 

necessária mais uma área de 

especialidade. Foi criada no nal 

do ano passado e houve uma altura 

em que foi sentida a necessidade 

de reforçar com mais áreas de 

conhecimento. 

Os peritos da comissão são 
imunes a pressões? 
Bom, se estamos a recomendar a 

imunização para prevenir a 

covid-19, claro que temos 

imunidade, somos um grupo 

independente que faz o seu 

trabalho de forma rigorosa para 

recomendar as melhores decisões 

de saúde pública. 

A decisão foi tomada por 
unanimidade? 
Na comissão existem sempre 

opiniões que podem ser distintas e 

isso é saudável no âmbito da 

discussão cientí ca. Quando 

partimos de posições e 

perspectivas que podem ser 

diferentes e alcançamos um 

consenso, esse consenso tem 

muito mais força. 

Muitos pais estão confusos, 
divididos. A quem podem 
recorrer para esclarecer as 
dúvidas? 
Há uma recomendação muito clara 

da DGS. Por isso, quando a DGS faz 

uma recomendação, essa deve ser 

vista com a maior con ança, por 

pais, jovens, pessoas mais idosas, 

todos. 

Mas com quem devem os pais 
que têm dúvidas aconselhar-se? 
Com os pediatras? 
Com as autoridades de saúde, os 

pro ssionais de saúde que estão 

preparados para informar e 

esclarecer qualquer dúvida. 

O dia em que arrancou a vacinação 

contra a covid-19 dos jovens entre 

os 12 e os 15 não podia ter sido 

melhor para o coordenador da task 

force responsável pela operação.  

Em vários centros de vacinação do 
país a a uência superou as expecta-

tivas e, depois de no m-de-semana 

passado ter sido recebido com insul-

tos em Odivelas, Henrique Gouveia 

e Melo foi acolhido ontem com 

aplausos no centro de vacinação de 

Alcabideche (Cascais), onde a la 

dos jovens e dos pais que os acom-

panhavam chegou a dar a volta ao 

complexo desportivo. “Hoje é um 

bom dia. Os jovens estão a dar-nos 

uma lição de civismo”, declarou o 

vice-almirante. 

Ao nal da manhã, contabilizava 

o coordenador com um sorriso ras-

gado captado pelas câmaras de tele-

visão, até às 11h45 já tinham sido 

vacinadas cerca de 45 mil pessoas 

em todo o país, “90%” das quais 

adolescentes nestas idades. Este foi 

o primeiro de dois ns-de-semana 

reservados para os adolescentes 

mais novos e esperavam-se 110 mil 

nos vários centros de vacinação do 

país. 

O balanço foi evoluindo à medida 

que as horas passavam e, quando se 

aproximava a hora de encerramen-

to dos centros, Gouveia e Melo esti-

mava já que o dia iria terminar com 

a administração de mais de 120 mil 

doses, não só de jovens entre os 12 

e os 15 anos, mas também segundas 

doses de adultos e outras pessoas 

que recorreram à modalidade “casa 

aberta”. “Só teremos valores exac-

Alexandra Campos

DR

tos na segunda-feira”, admitiu, cau-

teloso, ao PÚBLICO, frisando que o 

ritmo de inoculações vai diminuir  

substancialmente hoje, “até porque 

o domingo é habitualmente o dia 

mais calmo” da campanha de vaci-

nação. 

Em Matosinhos (Porto), onde 

estava prevista a administração de 

3500 doses, a a uência também foi 

muito elevada logo ao início da 

manhã — antes do almoço já tinham 

sido dadas 1300 vacinas e a enfer-

meira que coordena o centro subli-

nhava à SIC que a adesão estava a 

ser muito superior à esperada. 

O cenário repetiu-se em vários 

centros de vacinação, apesar de 

to inferior ao habitual, devido “ao 

período de férias”. 

O receio era compreensível, uma 

vez que o primeiro período de auto-

-agendamento para os adolescentes 

entre os 12 e os 15 anos cou aquém 

das expectativas — responderam 

menos de 160 mil dos 410 mil jovens 

nestas idades. Para contornar o pro-

blema, zeram-se “agendamentos 

forçados”, enviando sms a convocá-

los, explicou Gouveia e Melo. 

Além disso, este grupo não é o 

único a ser vacinado no m-de-se-

mana, uma vez que está a funcionar 

em simultâneo a “casa aberta” para 

aqueles que não zeram marcação 

prévia, mas que também podem 

dirigir-se aos centros de vacinação, 

ainda que em horários especí cos, 

bastando que obtenham uma senha 

digital no portal do Ministério da 

Saúde. 

Quando 85% da população tiver a 

vacinação completa — na penúltima 

ou última semana de Setembro, 

pelas contas da task force —, a cam-

panha pode prosseguir nos centros 

de saúde, defende o vice-almirante, 

que está convencido de que poderá 

“passar o testemunho” nessa altura, 

após a administração dos “menos 

de dois milhões de doses que fal-

tam”. 

Gouveia e Melo acredita também 

que conseguirá vacinar quase 87% 

da população do país e 95% a 96% 

da população elegível (excluindo as 

crianças com menos de 12 anos) até 

ao nal de Setembro, depois de ter 

sido possível chegar à primeira meta 

(70% dos portugueses com a vaci-

nação completa) duas semanas 

antes do previsto.

Primeiro dia

Grande afluência de jovens dos 12 aos 
15 anos. “Estão a dar-nos uma lição”

Portugal registou, na sexta-feira, oito 

mortes e 2676 novos casos de infec-

ção pelo novo coronavírus, de acordo 

com os dados mais recentes da 

Direcção-Geral da Saúde, divulgados 

ontem. No total, o país contabiliza 

17.630 óbitos por covid-19 e 1.017.308 

casos con rmados desde Março de 

2020. 

Dos oito óbitos registados nas últi-

mas 24 horas, seis foram na zona de 

Lisboa e Vale do Tejo e dois no Norte. 

Entre as vítimas mortais, um homem 

tinha entre 30 e 39 anos; uma mulher 

tinha entre 60 e 69 anos; dois homens 

pertenciam à faixa etária entre os 70 

e 79 anos; e três homens e uma 

mulher tinham 80 anos ou mais. 

Segundo os dados que constam do 

boletim, a região norte soma 34% dos 

novos casos reportados a nível nacio-

nal, tendo registado mais 911 infecta-

dos. Já Lisboa e Vale do Tejo contabi-

liza mais 885 casos (33%). 

Há menos seis pessoas internadas 

nos hospitais portugueses, contabili-

zando-se agora um total de 681 

pacientes hospitalizados com covid-

19. Por outro lado, foram admitidas 

mais duas pessoas com a doença em 

unidades de cuidados intensivos, 

num total de 145. 

Recuperaram da doença mais 2996 

pessoas, contabilizando-se agora um 

total de 955.090 doentes recupera-

dos. Há ainda a registar menos 328 

casos activos de infecção, num total 

de 44.588 — este número resulta da 

subtracção do total de recuperados e 

de óbitos ao total de casos positivos. 

Portugal mantém-se na zona laran-

ja da matriz que acompanha a evo-

lução da situação epidemiológica no 

país. O índice de transmissibilidade 

do vírus — designado por R(t) — man-

tém-se em 0,98, tanto a nível nacio-

nal como em Portugal continental. 

F. A. M.

Boletim dário

2676 casos e oito mortos (um abaixo dos 39 anos)

Task force da 
vacinação ficou 
surpreendida 
com interesse 
dos mais novos 
em serem 
inoculados

outros terem tido menos procura do 

que o habitual ou um ritmo de 

entradas normal, como aconteceu 

no  pavilhão 1 da Cidade Universitá-

ria em Lisboa, que hoje vai estar 

encerrado, sendo as pessoas para aí 

agendadas encaminhadas para o 

centro da Comunidade Hindu, como 

explicou o responsável  do centro à 

RTP. 

“Não estava muito con ante, mas 

depois dei uma volta por vários cen-

tros e estavam cheios”, enfatizou o 

coordenador, calculando que o dia 

deveria terminar com muitos “a fun-

cionar a 120% da sua capacidade”, 

após uma semana de a uência mui-

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



14 • Público • Domingo, 22 de Agosto de 2021

Sociedade

Maior número de candidatos ao ensino 
superior desde 1996. Foram mais de 63 mil 
Um total de 63.878 
estudantes candidatou-se  
à 1.ª fase do Concurso 
Nacional de Acesso ao 
ensino superior 

Judiciária desmontou 
esquema que envolvia 
financiamento de políticos 
em troca de alegadas 
adjudicações de obras 

Mais de 63 mil estudantes candida-

taram-se à primeira fase do Concur-

so Nacional de Acesso ao ensino 

superior público, o maior número 

desde 1996, anunciou ontem o Minis-

tério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior. 

Um total de “63.878 estudantes 

candidataram-se à 1.ª fase do Con-

curso Nacional de Acesso (CNA) ao 

ensino superior público para o ano 

lectivo de 2021-2022, representando 

um aumento de 1203 candidatos face 

ao período homólogo de 2020 (altu-

ra em que se candidataram 62.675 

estudantes)”, informou o ministério, 

em comunicado. 

De acordo com a tutela, o número 

de candidatos “volta a atingir um 

novo máximo e é também o mais 

elevado desde 1996”, ano em que 

atingiu os 68.798. 

O ministério estima que o número 

de novos ingressos no ensino supe-

rior “em todos os ciclos de estudos, 

públicos e privados, atinja cerca de 

90 mil novos estudantes matricula-

dos no próximo ano lectivo de 

2021/2022”, contra 87 mil no ano 

passado. 

Estes dados incluem o CNA, que, 

segundo o ministério, representa 

cerca de dois terços dos ingressos, 

outras formas de entrada no sistema 

público, formações curtas (cursos 

técnicos superiores pro ssionais) e 

sistema privado. 

Os resultados da 1.ª fase do con-

curso nacional de acesso serão 

divulgados a 27 de Setembro, no site 

da Direcção-Geral do Ensino Supe-

rior. 

Desde 1996, que não havia tantos candidatos ao ensino superior

PAULO PIMENTA

Para o Ministério da Ciência, Tec-

nologia e Ensino Superior, o aumen-

to de candidatos “demonstra uma 

con ança crescente dos jovens e das 

suas famílias na formação superior, 

nas instituições e nas vantagens 

decorrentes da quali cação supe-

rior, o que assume particular rele-

vância no contexto do processo em 

curso de recuperação económica e 

Esquema foi desmontado pela PJ

Ana Henriques 

Vários empresários foram enganados 

por um burlão a quem pagaram para 

obterem favores de candidatos autár-

quicos. O esquema foi desmontado 

pela Polícia Judiciária após a denún-

cia de um dos candidatos, que desco-

briu que o seu nome estava a ser usa-

do na burla.  

“Aproveitando a proximidade das 

eleições autárquicas, assim como o 

previsível lançamento de programas 

Empresários pensavam estar a comprar candidatos 
autárquicos, mas estavam a pagar a burlão 

para a recuperação económica, o sus-

peito terá estabelecido contactos ao 

nível empresarial auto-intitulando-se 

titular de cargo político com capaci-

dade de decisão em matéria de con-

tratação pública”, explica a PJ em 

comunicado. Pedia às empresas que 

nanciassem a campanha de deter-

minado candidato. Se ele ganhasse as 

eleições, adjudicar-lhes-ia depois esta 

ou aquela obra nanciada com dinhei-

ros da chamada bazuca europeia. 

Houve empresários a quem foram 

pedidos apenas seis mil euros, 

enquanto noutros casos esse montan-

te subiu até aos 25 mil. Apesar de 

terem sido vítimas deste esquema, 

todos os que pagaram arriscam-se 

agora a serem também incriminados 

juntamente com o burlão, que tem 56 

anos, é também empresário de pro-

ssão e um velho conhecido das auto-

ridades por suspeitas da prática de 

outras fraudes. Além de ser empresá-

rio, há alguns anos chegou a integrar 

o executivo de uma junta de freguesia 

do centro do país. 

Neste caso, rodeava-se das maiores 

cautelas quando se tratava de receber 

o dinheiro, recorrendo a empresas de 

transporte urgente que recolhiam os 

montantes angariados nas recepções 

dos hotéis que indicava previamente 

às vítimas do estratagema. “A deten-

ção ocorreu na sequência de um rece-

bimento de dez mil euros. Estima-se 

que o valor global recebido ultrapas-

se a centena de milhar de euros, pro-

veniente de várias empresas”, adian-

ta a Polícia Judiciária, que explica 

ainda que o indivíduo em causa se 

encontra em situação de insolvência, 

aguardando julgamento por suspeita 

de outros crimes de natureza patri-

monial. 

Apesar de residir na zona centro 

estendia as suas actividades a todo o 

país. Num dos casos recebeu dinheiro 

de um empresário da Beira Alta em 

troca da alegada adjudicação de um 

projecto na Grande Lisboa. 

Depois de detido e submetido a 

interrogatório judicial na comarca 

judicial de Aveiro foi mandado aguar-

dar julgamento em liberdade, mas 

com apresentações diárias no posto 

de polícia e proibição de se ausentar 

do concelho de residência, bem como 

de contactar os restantes envolvidos 

no processo. 

social na sequência da crise interna-

cional associada à pandemia” de 

covid-19. 

O ministério aponta ainda que o 

número crescente de candidaturas 

ao ensino superior público “ganha 

especial importância no ano em que 

cresceu, pelo quarto ano consecuti-

vo, o número de diplomados pelo 

ensino superior, atingindo um novo 

máximo anual de 86 mil novos diplo-

mas em 2019/2020”. 

“Ao mesmo tempo, a taxa de esco-

laridade do ensino superior da popu-

lação residente entre os 30 e os 34 

anos atingiu os 45,5% no 2.º trimes-

tre de 2021, reforçando a tendência 

crescente dos últimos anos”, acres-

centa-se na nota. 

No documento, a tutela sublinha 

que o aumento de candidatos “segue 

em linha com o objectivo de alargar 

a base social de apoio ao ensino 

superior” e de atingir a meta de “seis 

em cada dez jovens de 20 anos no 

Ensino Superior até 2030”, “garan-

tindo atingir 50% de graduados de 

educação terciária na faixa etária dos 

30-34 anos”. 

“A relevância da quali cação supe-

rior deve ainda ser analisada face à 

diminuição na taxa de desemprego 

dos recém-diplomados, tendo 

decrescido de valores médios acima 

de 8% no segundo semestre de 2015 

para 4,6% em 2020 (diplomados de 

ensino público), de acordo com 

dados do Portal Infocursos”, frisa o 

ministério. Lusa

O aumento no 
número de 
candidatos revela 
“uma con ança 
crescente de jovens 
e das famílias na 
formação superior”
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Mundo Um “sinal terrível para as mulheres”, diz diplomata

Rede ligada  
à Al-Qaeda 
garante 
segurança  
em Cabul

O novo responsável pela segurança 

na capital é Khalil Haqqani, irmão 

do fundador da temível rede Haqqa-

ni e um dos estrangeiros mais pro-

curados pelos EUA. Ontem chegou 

a Cabul o mullah Abdul Ghani Bara-

dar, apontado como o próximo che-

fe do Governo afegão liderado pelos 

taliban. 

Os combatentes da temível rede 

Haqqani, uma facção semiautónoma 

dos taliban que foi responsável por 

alguns dos atentados e assassínios 

com mais impacto durante a guerra 

no Afeganistão, são agora os respon-

sáveis pela segurança nas ruas de 

Cabul. A notícia, avançada ontem 

pelo canal afegão 1TV News, é vista 

como um sinal de que as promessas 

de moderação dos taliban estão cada 

vez mais longe de se tornarem uma 

realidade no terreno. 

Segundo o canal afegão, a passa-

gem de testemunho foi feita numa 

reunião em que esteve presente Gul-

buddin Hekmatyar, um antigo pri-

meiro-ministro afegão que integra o 

Conselho de Coordenação — o órgão 

formado nos últimos dias para nego-

ciar a transmissão do poder para os 

taliban. Em representação da rede 

Haqqani — e dos taliban — estiveram 

Khalil Haqqani, irmão do fundador 

da rede, Jalaluddin Haqqani (que 

morreu em 2018); e Sirajuddin 

Haqqani, lho do fundador e o 

actual líder. 

“O facto de termos Khalil Haqqani 

a cargo da segurança de Cabul é 

desolador”, disse um responsável 

dos serviços secretos britânicos, sob 

anonimato, à Voz da América. “A 

rede Haqqani e a Al-Qaeda têm uma 

longa história em comum. Podemos 

até dizer que estão entrelaçadas, e é 

muito pouco provável que cortem 

relações.” 

Ontem chegou a Cabul o mullah Abdul 
Ghani Baradar, apontado  
como o próximo chefe do Governo 
afegão liderado pelos taliban

Ao mesmo tempo, as novas auto-

ridades taliban proibiram as mulhe-

res de trabalhar como locutoras e em 

qualquer outro cargo nas rádios da 

província de Ghazni, no Sudeste do 

Afeganistão. As emissoras vão tam-

bém deixar de poder transmitir 

música, avançou a agência de notí-

cias afegã Pajhwok. 

Num sinal de que os taliban come-

çam a recuperar as regras do emira-

do islâmico que impuseram no Afe-

ganistão entre 1996 e 2001, e ao 

contrário do que vêm dizendo os 

seus líderes, foi emitido um edital 

religioso para a província de Herat. 

O objectivo deste edital é suspender 

a educação conjunta para homens e 

mulheres nas universidades e nos 

institutos provinciais. 

A este respeito, a presidente da 

Comissão Europeia, Ursula von der 

Leyen, avisou que a UE não está dis-

posta a ajudar nanceiramente um 

Afeganistão que discrimine as mulhe-

res. “Não se pode dar um euro que 

seja de ajuda humanitária a regimes 

que negam às mulheres os seus direi-

tos e liberdades e o acesso ao traba-

lho e aos estudos”, disse Von der 

Leyen. 

Rede Haqqani 
Quando foi criada, a rede Haqqani 

era um dos diferentes grupos arma-

dos apoiados pelos EUA e pelo 

Paquistão para combater as tropas 

soviéticas. Nos anos 1980, tornou-se 

um dos principais recursos da CIA 

na guerra por procuração entre 

Washington e Moscovo. 

Depois da guerra civil que se 

seguiu à retirada soviética, os taliban 

assumiram o controlo de grande par-

te do Afeganistão, chegando a Cabul 

em 1996. Nessa altura, Haqqani esco-

lheu aliar-se aos islamistas liderados 

pelo mullah Omar. 

Depois dos atentados de 11 de 

que puseram a sua cabeça a prémio 

por cinco milhões de dólares (4,3 

milhões de euros). 

Segundo a imprensa afegã, Khalil 

Haqqni esteve na mesquita de Pul-e-

Khishti, em Cabul, na sexta-feira, 

onde centenas de pessoas juraram 

lealdade aos taliban. Entre elas esta-

va o irmão do ex-Presidente afegão 

Ashraf Ghani, Hashamt Ghani 

Ahmadzai, chefe do Grande Conse-

lho de Kuchi (nómadas) no Afeganis-

tão, e que não desempenhou 

nenhum cargo o cial durante os oito 

anos em que o irmão esteve no 

poder. 

Negociações 
Outra das guras dos antigos gover-

nos afegãos apoiados pelos EUA, 

Abdullah Abdullah — que participou 

nas negociações com os taliban em 

Doha, no Qatar, em 2020 —, disse 

que se reuniu, ontem, com o gover-

nador interino de Cabul, Abdul 

Rahman Mansour. O assunto princi-

pal foi precisamente a questão da 

segurança na capital afegã, numa 

reunião em que também participou 

o antigo Presidente Hamid Karzai. 

“Discutimos a segurança dos cida-

dãos de Cabul e reiterámos que a 

protecção da vida, da propriedade e 

da dignidade dos cidadãos da capital 

deve ser a prioridade”, disse 

Abdullah no Twitter. 

As negociações entre os taliban e 

antigos responsáveis dos governos 

estão a juntar guras que há poucos 

anos eram inimigos mortais. 

Um outro lho do fundador da 

rede Haqqani, Anas Haqqani, reu-

niu-se na quinta-feira com Hamid 

Karzai — o ex-Presidente afegão que 

foi alvo de uma tentativa falhada de 

assassínio pelos Haqqani, em 2008. 

Ontem, o co-fundador dos taliban 

e líder do gabinete político do movi-

mento fundamentalista islâmico, o 

mullah Abdul Ghani Baradar, chegou 

a Cabul para discutir com os líderes 

políticos afegãos a formação de um 

novo governo para o Afeganistão. 

O homem que os analistas apon-

tam como o futuro líder do Governo 

afegão, tinha um encontro marcado 

com os representantes do Conselho 

de Coordenação, incluindo Hamid 

Karzai, Abdullah Abdullah e Gulbbu-

Alexandre Martins

O mullah Abdul Ghani Baradar, chefe político dos taliban, já estará em Cabul para negociar o governo

17 mil 
O Departamento de Defesa dos 
EUA diz que 17 mil pessoas foram 
retiradas do Afeganistão a partir 
do aeroporto de Cabul, entre 
eles 2500 norte-americanos

Setembro de 2001 nos EUA, quando 

Omar se recusou a expulsar a Al-Qae-

da, a campanha militar da NATO 

permitiu à oposição armada aos tali-

ban (a Aliança do Norte) vencer os 

jihadistas. Foi nessa fase que a rede 

Haqqani voltou a ganhar proeminên-

cia pela capacidade de lançar ataques 

coordenados e bem organizados. 

Ivor Roberts, diplomata britânico 

na reforma, disse à Voz da América 

que a escolha da rede Haqqani para 

impor a segurança na capital afegã é 

o mesmo que “pôr a raposa a guar-

dar o galinheiro”. 

Roberts, que é o principal assessor 

do Projecto contra o Extremismo 

(uma rede sem ns lucrativos que 

investiga grupos extremistas), mos-

trou-se surpreendido com a decisão: 

“Do ponto de vista de relações públi-

cas, pensei que os taliban estavam a 

ser um pouco mais inteligentes.” 

“Em vez disso, escolhem os piores 

elementos da sua aliança e dão um 

sinal terrível às mulheres e às rapa-

rigas, e a toda a sociedade civil. Pen-

so que aumentou a possibilidade de  

o Afeganistão se transformar nova-

mente no cadinho para o terrorismo 

internacional”, disse o antigo diplo-

mata. 

Khalil Haqqani é alvo de sanções 

das Nações Unidas e é um dos estran-

geiros mais procurados pelos EUA, 
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11. Já está quase tudo dito sobre a 

trágica queda de Cabul perante a 

igualmente trágica e inexplicável 

incapacidade americana para pôr 

em marcha uma retirada ordeira do 

Afeganistão. O espectáculo do caos 

e da desordem no aeroporto da 

capital afegã, transmitido em 

directo para o mundo inteiro, já fez 

o que tinha a fazer: manchar a 

imagem da maior e mais poderosa 

democracia do mundo e a sua 

credibilidade como o último reduto 

da ordem internacional liberal, que 

hoje é posta em causa pela força 

crescente de grandes potências 

antidemocráticas. Se alguns 

analistas mais pessimistas 

antecipavam uma nova ordem 

internacional dominada pelo caos, 

as imagens da queda de Cabul 

vieram reforçar as suas teses. O 

Afeganistão transformou-se no 

símbolo de uma derrota do 

Ocidente, que muita gente crê 

irreversível. Convém, talvez, dar um 

passo atrás para tentar ter uma 

visão menos catastró ca. 

 

2. O chamado “retraimento 

estratégico americano” começou 

com Obama, logo a seguir às guerras 

de Bush e às teses dos 

neoconservadores, segundo as 

quais a melhor garantia de 

segurança para a América era a 

democratização acelerada do 

Grande Médio Oriente — fonte 

principal da instabilidade, do 

terrorismo, da insegurança 

internacionais. Convém ter em 

mente que Bush reagia às imagens 

ainda mais singulares e muito mais 

trágicas da queda das Torres 

Gémeas, que haveriam de alterar a 

política externa americana. E 

também não vale a pena desdenhar 

dessa viragem, agora que passam 20 

anos sobre o 11 de Setembro, porque 

houve muita gente 

bem-intencionada, nos EUA e na 

Europa, que acreditou nesta 

estratégia. Tal como houve muita 

gente que defendeu as 

“intervenções humanitárias” nos 

Balcãs, na Líbia, na Somália ou na 

Síria (que não houve) para salvar a 

vida de milhões de seres humanos 

vítimas de governos criminosos. As 

Primaveras Árabes ainda foram um 

suplemento de alma que acabou 

mal. O Iraque acabou ainda pior. 

Tiraram-se muitas lições, uma das 

quais, talvez a mais dolorosa, foi que 

o anseio das pessoas pela liberdade 

não é um sentimento universal. 

No seu discurso inaugural, 

Obama disse ao que vinha. Chegou 

o momento de regressar à 

reconstrução da nação americana. 

Hoje, sabemos que democracia 

americana estava a precisar de 

“reconstrução”. A contaminação 

populista e nacionalista do Partido 

Republicano, que muito pouca 

gente viu chegar, já ia 

su cientemente avançada para que 

a sua única ideia política fosse fazer 

de Obama um presidente de um só 

mandato. Falhou à primeira. 

Venceu à segunda, com a eleição do 

mais improvável dos presidentes. 

 

3. Foi também com Obama que 

assistimos à maior viragem 

estratégica da política externa e de 

segurança dos EUA desde a II 

Guerra. A China passou a ser o seu 

grande desa o estratégico — cada 

vez mais o princípio organizador da 

sua política internacional, como o 

fora a contenção da União Soviética 

nos anos da Guerra Fria. 

Biden não é a continuação de 

Trump no domínio da política 

externa, por mais que os analistas 

que não gostam do actual 

Presidente insistam que sim. Não 

basta dizer que, para Trump, a 

China também era “o inimigo” ou 

que também ele quis acabar com as 

“guerras” eternas dos EUA, 

incluindo no Afeganistão, ao ponto 

de negociar directamente com os 

taliban sem envolver nem os 

aliados nem o Governo de Cabul. 

Foi o que fez em Fevereiro do ano 

passado, impondo o 

reconhecimento do acordo ao 

Conselho de Segurança da ONU. Foi 

este acordo que os taliban não 

cumpriram (a não ser a parte de 

não atacarem as forças americanas 

em retirada). Trump não acreditava 

numa ordem assente em regras e 

em instituições internacionais, 

apenas na relação de força entre 

grandes potências. Retirou a 

América de quase todos os acordos 

internacionais, do clima ao Irão. 

 
4. Biden traiu os aliados 

europeus, dando um golpe de 

misericórdia na NATO? Alimentou o 

medo nos aliados cuja segurança a 

América prometeu garantir? 

Comprometeu a imagem de uma 

grande potência democrática que se 

desinteressou do destino dos 

outros? São porventura conclusões 

demasiado de nitivas. 

Os europeus estão em estado de 

choque. Porquê? Há uma questão 

ainda por explicar: o que estavam a 

fazer os milhares de militares e civis 

que ocupam as instalações da NATO 

em Bruxelas? Não falaram uns com 

os outros? Não zeram perguntas? 

Não alertaram para a débâcle? O 

O mundo acabou? Ainda nãoDaesh denuncia  
a “falsa vitória”  
dos taliban ”

A
 conquista do poder pelos 
taliban no Afeganistão é 
vista pelo Daesh como 
uma conspiração para 

fragilizar a sua própria 
proposta ultra-radical de 
criação de um Estado islâmico. 

“Os EUA restauraram o 
Governo dos taliban e 
ofereceram-lhes Cabul sem 
disparar um tiro”, diz o editorial 
da publicação oficial do Daesh, 
a Al-Naba, segundo uma 
tradução de Aymenn Jawad 
Al-Tamimi, especialista em 
assuntos do Médio Oriente. 

Segundo o Daesh, a queda 
do Governo afegão é “uma 
falsa vitória dos taliban, 
coordenada directamente com 
as forças norte-americanas” 
durante as negociações em 
Doha, no Qatar, que 
culminaram com a assinatura 
de um acordo a 29 Fevereiro 
de 2020. “O facto de as 
operações de repatriamento 
dos cruzados e dos espiões 
estarem a decorrer [mostra] 
grande confiança entre os dois 
lados.” 

O Daesh critica ainda “os 
novos taliban” e afirma que os 
jihadistas afegãos estão a 
mostrar que não têm 
capacidade para impor “a 
verdadeira sharia [lei 
islâmica]”. “Cada vez estamos 
mais seguros da solidez do 
caminho que o Daesh seguiu 
para a adoptar [a sharia]”, diz o 
editorial da Al-Naba. “O apoio 
ao islão não passa pelos hotéis 
do Qatar, nem pelas 
embaixadas da Rússia, da 
China e do Irão!” 

Em particular, o Daesh 
questiona as promessas feitas 
em público pelos taliban sobre 
a forma como vão governar o 
Afeganistão: “Se os cruzados 
suspeitassem de que iam 
deixar o território a quem fosse 
estabelecer a lei islâmica, não 
teriam deixado uma casa de pé 
e teriam bombardeado os 
hospitais antes de 
bombardearem as suas 
próprias bases militares”, diz o 
Daesh. “Em vez disso, a 
América nem sequer se deu ao 
trabalho de se ver livre do 
arsenal militar do Exército 
afegão, que acabou por cair 
nas mãos dos taliban. Mas os 
aviões americanos 
bombardearam tendas 
dispersas nos desertos da Líbia 
e da Somália que pertenciam 
aos soldados do califado.” A.M.

din Hekmatyar. Baradar foi o líder 

dos taliban nas negociações em 

Doha, e regressou ao país na terça-

feira, a Kandahar, o berço do movi-

mento fundamentalista islâmico. 

Antes do encontro, o vice-presi-

dente da Comissão Cultural dos tali-

ban, Ahmadullah Wasiq, reiterou à 
BBC que a intenção dos taliban é for-

mar um governo “inclusivo” o mais 

rapidamente possível, e disse que a 

chegada de Baradar a Cabul está rela-

cionada com a necessidade de que o 

novo executivo entre em funções o 

mais rapidamente possível para ocu-

par o vazio de poder. 

No entanto, é pouco provável que 

a constituição do próximo Governo 

e as suas principais políticas sejam 

conhecidas antes de 31 de Agosto, a 

data nal da retirada das tropas dos 

Estados Unidos.  

Mas a liderança dos taliban já 

levantou a ponta do véu sobre o que 

espera os afegãos com a tomada de 

posse do seu Governo, que está a ser 

preparado com a participação de 

antigos funcionários, segundo avan-

ça a agência Reuters. 

“A estrutura do novo Governo não 

será igual a uma democracia segun-

do a de nição do Ocidente”, disse à 

Reuters um dos líderes taliban, sob 

anonimato. “Mas irá proteger os 

direitos de todas as pessoas.” 

Análise

Teresa de Sousa

problema talvez seja outro. Quando, 

numa reunião do Conselho da 

Aliança em Abril, foram 

confrontados com a decisão 

irreversível da saída dos EUA, 

britânicos e italianos ainda puseram 

a hipótese de assumir a liderança de 

uma missão de continuidade. 

Desistiram rapidamente, por razões 

que sabemos de cor, há tantos anos 

que as ouvimos repetir: sem os 

americanos, não têm meios em 

algumas áreas-chave, que vão do 

comando e controlo à recolha de 

informações, passando pela 

cobertura aérea e pelo transporte 

de tropas. 

O desastre de Cabul vai alimentar 

toda a espécie de sonhos de 

“autonomia” estratégica europeia 

em relação ao aliado americano e 

toda a espécie de ideias sobre as 

virtualidades da equidistância entre 

os EUA e a China. Mudará muito 

pouco e, se mudar, não será 

certamente para melhor. 

A China esfrega as mãos? Outra 

ideia, no mínimo, parcial. Claro que 

não há nada mais agradável para 

Pequim do que ver o descalabro de 

uma intervenção americana. Mas 

também não há nada de tão 

assustador do que um bando de 

fanáticos islamistas junto à fronteira 

da região do Xinjiang e o potencial 

de desestabilização da região, 

incluindo o seu aliado paquistanês. 

 
55. Nada é linear ou simples neste 

mundo em transformação tectónica 

em que vivemos. Mas há coisas que 

sabemos — que Biden vai concentrar 

os seus esforços na “reconstrução 

da América” que Obama prometeu. 

A reconstrução democrática e a 

reconstrução económica. Isso quer 

dizer que o impulso intervencionista 

da América (mesmo que por boas 

causas, na maioria das vezes) está 

hoje reduzido ao essencial — quando 

o seu interesse nacional estiver 

directamente ameaçado ( Japão, 

Coreia do Sul, provavelmente 

Taiwan, ou seja, na região do 

Indo-Pací co) e que espera muito 

mais dos aliados para garantirem o 

resto. A débâcle em Cabul não é a 

débâcle da América, nem a débâcle 

do Ocidente. 

As imagens do helicóptero a 

levantar voo do telhado da 

embaixada americana em Saigão, 

corria o ano de 1975, foram agora 

repetidas à exaustão. Nessa altura, a 

superpotência americana estava na 

defensiva em quase todo o mundo 

(lembram-se de Angola?) e o 

império soviético avançava. Seis 

anos depois, Reagan tomava posse, 

anunciando um novo dia. Sete anos 

depois, caía o Muro de Berlim.

Jornalista
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Maioria do Líbano a “poucos dias” 
de perder acesso a água potável

O Líbano mergulhou numa 
das maiores crises 
económicas e financeiras 
de que há memória nos 
últimos dois séculos

É a primeira vez na história 
do Brasil que um 
Presidente entra com um 
processo para destituir um 
juiz do Supremo Tribunal

Alexandre Martins

O colapso da economia do Líbano e a 

crise política que impede a formação 

de um novo governo há um ano, agra-

vados pela pandemia de covid-19 e 

pela explosão no porto de Beirute, 

em 2020, deixaram a maioria da 

população à beira de perder o acesso 

a água potável, alertou a Unicef. 

Num comunicado publicado 

ontem, o fundo da ONU para as crian-

ças apela “a uma acção urgente no 

país” para se evitar que mais de qua-

tro milhões de pessoas, “a maioria 

crianças e famílias”, enfrentem escas-

sez de água, ou quem mesmo sem 

acesso a água potável “nos próximos 

dias”. 

“No mês passado, a Unicef avisou 

que mais de 71% da população do 

Líbano podia car sem acesso a água 

este Verão. Desde então, mantém-se 

a forte pressão sobre serviços essen-

ciais, como o fornecimento de água 

e o saneamento, a electricidade, os 

combustíveis e os serviços de saúde”, 

diz a Unicef. 

Segundo o mais recente relatório 

do Banco Mundial, o Líbano está a 

caminho de gurar na História como 

o país onde se regista uma das três 

maiores crises económicas e nancei-

ras no mundo desde meados do sécu-

lo XIX. Como resultado do colapso da 

economia — que já resultou numa 

in ação de 85% e em cortes de elec-

tricidade que chegam a 23 horas por 

dia —, o Líbano é hoje um país em ris-

co de ser palco de con itos ou guer-

ras, diz o relatório. 

Numa reportagem do New York 

Times, em Julho, um dos líderes do 

partido de centro-direita Movimento 

Futuro, Mustafa Allouch, disse que o 

seu maior receio é que o Líbano mer-

gulhe na violência devido à escassez 

de bens essenciais no país. “Pilha-

gens, tiroteios, assaltos a habitações 

ro-ministro que se demitiu na sequên-

cia da explosão no porto de Beirute, 

a 4 de Agosto de 2020, que fez mais 

de 200 mortos. 

Há um mês, o Parlamento libanês 

escolheu o milionário das telecomu-

nicações Najib Mikati como próximo 

primeiro-ministro, mas as divergên-

cias políticas no país ainda não per-

mitiram a formação de um novo 

governo. Mikati, de 65 anos, che ou 

o Governo libanês em duas ocasiões, 

primeiro numa breve passagem, em 

2005, e depois entre 2011 e 2014. 

Como acontece com muitas outras 

guras ligadas à política e ao mundo 

empresarial no Líbano, é também 

alvo de acusações de corrupção, prin-

cipalmente nos sectores do imobiliá-

rio e das telecomunicações. 

O pano de fundo do colapso da eco-

nomia libanesa é a corrupção que tem 

caracterizado a política do país desde 

o m da guerra civil de 1975-1990. Em 

2020, os problemas estruturais sofre-

ram um golpe profundo com a chega-

da da pandemia de covid-19 e, em 

Agosto, com a explosão em Beirute, 

que expôs ainda mais as divisões na 

política e na sociedade. 

Com o agravamento da crise, a 

população deixou de ter acesso a 

bens e serviços essenciais, que em 

muitos casos custam hoje dez vezes 

mais do que antes do Verão de 2020 

e têm de ser pagos com uma moeda 

que perdeu 90% do seu valor no mes-

mo período.

As ruas de Gwadar, uma cidade cos-

teira da província paquistanesa do 

Balochistão, foram cortadas ontem  

por manifestantes que exigem o 

acesso a electricidade e água e que 

protestam contra a pesca ilegal que 

é feita por chineses na sua costa. Na 

sexta-feira, um bombista suicida 

matou duas crianças num ataque 

contra o automóvel de uma família 

chinesa que seguia em direcção ao 

porto. 

“O bombista suicida conseguiu 

atingir o último carro da coluna que 

estava a passar”, disse um alto funcio-

nário paquistanês citado pelo jornal 

britânico Guardian. Um engenheiro, 

também chinês, cou ferido no mes-

mo ataque. 

O atentado foi reivindicado pelo 

Exército de Libertação do Balochistão 

(BLA), que, tal como outros grupos 

na região, acusam os chineses de esta-

rem a explorar os recursos naturais 

da província. 

O BLA já antes tinha atacado pes-

soas e alvos chineses, incluindo o 

consulado da China em Carachi. O 

atentado à bomba contra um hotel 

em Queta, em Abril, que tinha como 

alvo o embaixador chinês, também 

terá sido executado pelo grupo. 

Segundo o diário britânico, este 

nível de violência tem vindo a subir à 

velocidade dos investimentos chine-

ses ligados à Nova Rota da Seda, cria-

da pelo Governo de Xi Jinping para 

estender a in uência de Pequim atra-

vés de investimentos multimilionários 

ao longo da antiga Rota da Seda. 

Em Gwadar, pescadores e outros 

trabalhadores queimaram pneus, 

cantaram palavras de ordem contra 

a China e praticamente bloquearam 

a cidade. Dois manifestantes ca-

ram feridos em confrontos com a 

polícia. 

“Há mais de um mês que estamos 

a protestar e a manifestar-nos contra 

as traineiras chinesas, e contra a falta 

de água e de electricidade. O Governo 

nunca deu atenção às nossas exigên-

cias. Tivemos de fazer uma greve e 

fomos atacados pela administração 

distrital”, disse ao mesmo jornal Faiz 

Nigori, um sindicalista local. 

O porto de Gwadar é um ponto 

essencial do projecto do Corredor 

Económico China-Paquistão, em que 

a China já investiu milhares de 

milhões de dólares em projectos de 

infra-estruturas.

Chineses alvo 
de atentados  
e protestos 
no Paquistão

Falta de combustíveis leva a filas enormes junto às bombas

WAEL HAMZEH/EPA

e a lojas. Não sei como é que isto ain-

da não aconteceu”, disse Allouch. 

Na mesma reportagem, a cliente de 

uma farmácia em Trípoli, Wafa Kha-

led, mostrava-se desesperada com a 

acção do Governo: “A melhor coisa 

que nos podia acontecer era sermos 

invadidos e ocupados por um país 

estrangeiro, para podermos ter elec-

tricidade, água e segurança.” 

Conhecido em tempos como “a 

Suíça do Médio Oriente”, o Líbano é 

hoje um país em rápida degradação 

e dependente da entrada em funções 

de um novo governo, que terá pode-

res para negociar empréstimos com 

o FMI. No último ano, o país tem sido 

governado por Hassan Diab, o primei-

Washington Luiz, Ricardo  

della Coletta, Julia Chaib 
e Marianna Holanda

O Presidente, Jair Bolsonaro, entrou 

na sexta-feira com um pedido de 

impeachment contra o juiz Alexandre 

de Moraes, do Supremo Tribunal 

Federal (STF). Além da destituição do 

cargo, Bolsonaro pede o seu afasta-

mento de funções públicas por oito 

anos. A formalização ocorre no dia 

em que a Polícia Federal (PF) cumpriu 

mandados de busca e apreensão em 

Jair Bolsonaro entra com pedido para destituir  
o juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal

endereços do cantor Sérgio Reis e do 

deputado Otoni de Paula, aliados de 

Bolsonaro. As medidas foram solici-

tadas pela Procuradoria-Geral da 

República e autorizadas por Moraes. 

Auxiliares do Presidente viram na 

acção de Bolsonaro uma reacção à 

operação da PF. O Presidente anun-

ciara que também pediria o afasta-

mento do presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral, Luís Roberto Bar-

roso, o que não ocorreu. 

Em entrevista às emissoras Record 

e SBT na noite de sexta-feira, Bolso-

naro disse que o pedido contra Bar-

roso será apresentado “nos próximos 

dias”. “Não é fácil fazer um pedido, 

tem que ter muito equilíbrio, tem que 

buscar materialidade, tem que estu-

dar bastante. Não pode apresentar 

por apresentar. Priorizamos esse 

pedido do senhor Alexandre de 

Moraes e, nos próximos dias, ultima-

remos um segundo pedido.” 

Em nota, o STF repudiou a acção 

de Bolsonaro e “manifesta total con-

ança” em Moraes. 

O presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco, a rmou, por seu lado, que 

não vai se render a “nenhum tipo de 

investida que seja para desunir o Bra-

sil”. “Eu terei muito critério nisso, e 

sinceramente não antevejo funda-

mentos técnicos, jurídicos e políticos 

para impeachment de ministro [juiz] 

do Supremo, como também não ante-

vejo em relação ao impeachment do 

Presidente da República.” 

Não há precedente na história bra-

sileira de um Presidente pedir a des-

tituição de um juiz do Supremo. 

No último sábado, um dia após a 

prisão do seu aliado, o ex-deputado 

Roberto Je erson, Bolsonaro anun-

ciou que iria entrar com o pedido. A 

detenção do ex-deputado ocorreu 

também por ordem de Moraes após 

ataques às instituições. 

Ao justi car o pedido, Bolsonaro 

a rma que o juiz cometeu crime de 

responsabilidade no âmbito do inqué-

rito das fake news, no qual o manda-

tário foi incluído por Moraes por 

ataques ao sistema eleitoral. Exclusi-
vo PÚBLICO/Folha de S. Paulo

O Supremo 
Tribunal Federal 
“manifesta total 
confiança” no juiz 
Alexandre de 
Moraes, numa 
nota oficial

Bombista suicida matou 
duas crianças em ataque 
contra chineses. Cidade  
de Gwadar bloqueada  
pelos manifestantes
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"Cá em Portugal falar de racismo é tabu"   —  Ricardo Cabral

"Os asiáticos não são todos iguais"   —  Luoheng Zhan

"Estamos literalmente a tentar viver a nossa vida"   —  Gil Rodrigues

“Eu sou a amiga cigana”   —  Vanessa Lopes

"Pensam que nós vamos roubar os maridos"   —  Samara Washington

“Nada contra, mas...”

publico.pt/p3/nada-contra-mas

Testemunhos na primeira pessoa para ver
sem preconceito e sem “mas” no P3

#SemPreconceito

Testemunhos na primeira pessoa para ver
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Economia Nova ligação ligaria as duas cidades em pouco tempo

Fonte: Asociación Civica Ciudad de Badajoz PÚBLICO

Lisboa

Sevilha

PORTUGAL ESPANHA

A proposta espanhola para ligar Lisboa a Sevilha

Évora

Badajoz

Montijo Mérida
Calamonte
Almendralejo

Zafra
Llerena

Fuente del Arco
Guadalcanal

Los Rosales

Vaillafranca
de los Barros

Badajoz

Mérida

Sevilha

1h35

1h55

3h30

4h29

5h21

9h04

De Lisboa para:

Situação actual (inclui transbordos) Situação proposta (viagem directa)

DANIEL ROCHA

Comboio pode ligar Lisboa e Sevilha  
em três horas e meia por 100 milhões 

Não é preciso mais alta velocidade, 

nem milhares de milhões de euros de 

investimento, nem décadas de obras, 

para conseguir que o comboio ligue 

Lisboa a Sevilha em três horas e meia. 

A Associação Cívica Cidade de Bada-

joz debruçou-se sobre os projectos 

ferroviários em curso nos dois lados 

da fronteira e diz que basta electri

car e melhorar ligeiramente o traçado 

da velha linha que liga Mérida a Los 

Rosales (Sevilha) para que Portugal e 

a Extremadura quem muito mais 

próximos da Andaluzia. 

A abordagem é pragmática e resulta 

da constatação de que a linha Évora 

–Badajoz, em construção, vai ter velo-

cidades próximas dos 300km/h e 

que, no curto prazo, o troço Pinhal 

Novo-Évora será modernizado para 

velocidades de 200km/h. Isso permi-

tirá que de Lisboa até Badajoz o com-

boio passe a demorar apenas 1h35 e 

para Mérida 1h55. 

De Mérida para sul é que a situação 

é mais complicada. Um velho cami-

nho-de-ferro corre durante 204 qui-

lómetros desde aquela cidade até Los 

Rosales, nos arredores de Sevilha, em 

via única, com velocidades que por 

vezes não passam dos 60km/h e com 

um troço nal bastante sinuoso para 

atravessar a Sierra Norte de Sevilla. 

Mas a Associação Cívica Cidade de 

Badajoz sublinha que entre Mérida e 

Guadalcanal o traçado é feito em pla-

nície, com longas rectas, pelo que é 

fácil, com a electri cação, dotá-lo 

para patamares de 150/160 km/h. De 

Guadalcanal até Los Rosales, dizem 

que “intervenções simples podem 

aumentar a velocidade acima dos 

100km/h”. Uma velocidade baixa que 

seria depois compensada por uma 

solução que é um verdadeiro ovo de 

Colombo: daí até Sevilha a velha linha 

é paralela à secção nal da linha de 

alta velocidade Madrid-Sevilha, pelo 

que bastaria instalar um intercambia-

dor (que permite adaptar os rodados 

do comboio a uma bitola diferente) 

para que os 34 quilómetros nais fos-

sem percorridos a 250km/h na linha 

do Ave (Alta Velocidade). 

Contas feitas, este estudo que resul-

ta de uma iniciativa cidadã, diz que é 

possível pôr Lisboa a duas horas de 

Mérida, duas horas e meia de Zafra e 

três horas e meia de Sevilha. 

Tudo isto, aproveitando os investi-

mentos em curso e já programados, 

bastando acrescentar-lhe a electri

Associação espanhola diz que basta electri car 200 quilómetros de via férrea na Extremadura para pôr 
Sevilha a três horas e meia de Lisboa. Basta aproveitar as infra-estruturas já existentes

Carlos Cipriano

Tempo de viagem entre 
Lisboa e Sevilha será muito 
reduzido

cação e melhoria do troço que liga 

Mérida a Sevilha. O documento diz 

que “a electri cação de um quilóme-

tro de via férrea custa em média 500 

mil euros, pelo que o custo estimado 

de electri car Mérida–Los Rosales 

seria de 102 milhões de euros, mais 

10 milhões para instalar o intercam-

biador. 

“O Estado espanhol teria de investir 

menos de 0,01% do seu orçamento 

anual [456 mil milhões de euros em 

2021] durante um período de dois a 

três anos para revolucionar o trans-

porte ferroviário no Sudoeste e ligar 

três regiões com uma população de 

mais de 19 milhões de pessoas e que 

recebem um total de 60 milhões de 

turistas por ano”, diz o estudo. E 

sublinha que este é um custo adicio-

nal mínimo (face ao que já está em 

curso ou programado), tendo em 

conta os benefícios que traz. 

E esses benefícios estendem-se 

para todo o Sul de Espanha, muito 

além da simples ligação Lisboa–Sevi-

lha. Com um único transbordo, Lis-

boa caria a menos de quatro horas 

de Córdova, cinco horas de Granada 

e de Jerez de la Frontera e a cinco 

horas e 50 minutos de Granada. 

O documento releva que entre Lis-

boa e Sevilha e entre Lisboa e Málaga 

há quase 60 voos semanais e que 

“uma boa relação ferroviária tornaria 

possível dispensá-los em grande 

medida”. E recorda o óbvio: “Uma 

ligação ferroviária é muito mais amiga 

do ambiente, conveniente e útil para 

uma maior proporção da população 

e do território.” 

Contactado pelo PÚBLICO, Alejan-

dro Vargas, da Associação Cívica 

Cidade de Badajoz, diz que já enviou 

o estudo preliminar para o Adif 

(Administrador de Infra-estruturas 

Ferroviárias espanhol) e para o Gover-

no português, mas que ainda não 

obteve resposta. 

Este activista reconhece que esta 

proposta não está alinhada com aqui-

lo que tem sido a política espanhola 

para a ferrovia, assente sobretudo na 

alta velocidade em detrimento da 

rede convencional. “Espanha tem-se 

centrado em conectar Madrid com as 

principais cidades em alta velocida-

de, mas é suposto que comecem ago-

ra a ligar outras zonas e a dar mais 

atenção à ferrovia convencional. Não 

estamos a pedir uma obra faraónica, 

mas sim uma intervenção bastante 

simples com uma enorme relação 

custo-benefício”, conclui. 

Uma ligação 
ferroviária é muito 
mais amiga do 
ambiente, 
conveniente e útil 
para uma maior 
proporção da 
população e do 
território  
Estudo sobre a futura ligação 
Lisboa-Sevilha
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Ciência Livro será lançado em Setembro 

À procura da verdade 
sobre Deus, o nada, 
os vírus, os números 
e os humanos
Dois professores da Universidade do Porto escreveram um livro a quatro mãos sobre 
o mundo. Em Que Coisa É o Mundo somos convidados para um debate intelectual 
cheio de ciência e temperado com humor sobre as inatingíveis “verdades o ciais”

Andrea Cunha Freitas

“Q
uem somos nós? Sere-

mos apenas um con-

junto de átomos e 

moléculas? E os vírus? 

São ou não seres 

vivos? Os números 

existem ou são imaginários? O nada 

existe? Existe Deus? Estas são dúvi-

das que o Presidente de um hipoté-

tico país quer ver respondidas 

assertivamente pela CEC — Comis-

são de Ensino e Cultura do Senado”, 

lemos na sinopse para a contracapa 

do livro Que Coisa É o Mundo (O 

Estado Dogmático). Manuel João 

Monte, professor de Química e Bio-

química da Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto, e So a 

Miguens, professora catedrática no 

Departamento de Filoso a da Facul-

dade de Letras da Universidade do 

Porto, são os autores da trama 

divertida e cheia de saber.  

Uma cientista, um lósofo, um 

padre, uma artista, uma socióloga, 

um político e uma secretária 

entram num palco onde também 

temos a voz off de um mister. Ao 

longo de 18 cenas em dois actos, os 

membros da Comissão de Ensino e 

Cultura do Senado de um país 

inventado são confrontados com 

uma absurda missão.  

“O Presidente, que gosta de ser 

tratado por Mister, está farto da 

dúvida sistemática e quer certezas 

vertidas em lei. Ele acredita que 

também o povo está cansado de 

dúvidas e hesitações e anseia por 

Manuel João Monte, que em 
2019 tinha escrito a peça de 
teatro O Bairro da Tabela 
Periódica, lançou-se agora na 
escrita de uma nova peça de 
ciência com Sofia Miguens

políticas dogmáticas que conduzam 

ao progresso do país.” Em resumo, 

é a este debate que assistimos no 

livro escrito para ser uma peça de 

teatro num género pouco explorado 

a que se poderá chamar “ciência em 

cção”. 

So a Miguens é autora de sete 

livros sobre loso a e mais de uma 

centena de artigos cientí cos. Manuel 

João Monte também soma mais de 

100 artigos cientí cos publicados no 

domínio da química, mas no capítu-

lo dos livros desviou-se do registo 

sério e preferiu ser autor de peças de 

teatro com ciência. Inspirado nas 

traduções das peças de “ciência no 

teatro” Oxigénio, de Carl Djerassi e 

Roald Ho mann, e Falácia, de Carl 

Djerassi, publicadas pela Editora UP, 

o professor de Química quis correr o 

risco de experimentar o mesmo esti-

lo de escrita, que usa uma história 

para falar de ciência com humor. Ou, 

se preferirem, que usa a ciência para 

contar uma história divertida. Em 

2019, escreveu a peça de teatro O 

Bairro da Tabela Periódica, que lhe 

valeu em 2021 o Prémio José Mariano 

Gago da Sociedade Portuguesa de 

Autores, e em 2020 escreveu a peça, 

Arsenicum, as duas publicadas pela 

U.Porto Press na colecção Fora de 

Série. 

Escolha o seu ditador 
Como é fácil de prever, foi Manuel 

que desa ou So a a partilhar a escri-

ta de uma nova peça com ciência e 

humor. Ainda a peça não estava total-

mente pronta, e o professor de Quí-

mica já falava do projecto com um 

entusiasmo fora de série. Agora, com 

a obra na grá ca e prestes a ser lança-

da durante as feiras do livro (do Porto 

e Lisboa) que se realizam no início do 

mês de Setembro, Manuel João Mon-

te conta todos pormenores. 

A ideia, con rma depois de consul-

tar os seus apontamentos, surgiu 

precisamente a 31 de Dezembro de 

2020. “Inicialmente a ideia era dife-

rente, pensei numa história com um 

milionário reformado, mas não mui-

to culto, que queria aprender alguma 

coisa sobre o que é o mundo e convi-

dava alguns cientistas, religiosos e 

outras pessoas para falarem sobre 

esse assunto”. A verdade é que o 

milionário saiu de cena, mas o assun-

to cou a marinar na cabeça de 

Manuel João Monte. Em Março voltou 

a pensar melhor na ideia. 

“A grande trama da peça é a ques-

tão dos políticos e da necessidade que 

têm de certezas. Todos nós gostamos 

de certezas, embora a única que 

temos seja a morte. Mas os políticos 

convivem todos muito mal com a 

incerteza. Uns de uma forma mais 

irracional e outros de uma forma 

mais discreta, em todo o lado, todos 

querem ter certezas para apresentar 

ao povo”, diz o co-autor de Que Coisa 

É o Mundo. Manuel João Monte tinha 

na sua cabeça “aqueles presidentes 

incultos e arrogantes” e, para os pou-

cos que por esta altura ainda não 

imaginam ninguém em concreto, 

con rma que o leitor pode ver ali 

“um Bolsonaro ou um Trump”. Esse 

será o mister da história e cada pessoa 

“pode escolher o ditador de que gos-

ta mais”. Ou, na verdade, o ditador 

de que gosta menos. 

Já sabemos então que temos um 

Presidente inculto e arrogante que 

pede certezas à Comissão de Ensino 

e Cultura do Senado do seu país para 

que possa eliminar a incerteza e ditar 

as suas leis. A comissão é presidida 

por um experiente político, Lúcio 

Séneca, e junta um lósofo (Tomé 

Duvidoso), uma cientista (Eugénia 

Cosmos), uma socióloga (Sensata da 

Mata), uma poeta-pintora (Arcádia 

D’Arc) e um sacerdote (Domingos de 

Deus). “Há ainda uma misteriosa 

secretária, Virgínia Lobo, persona-

gem crucial para um desfecho ines-

perado”, anuncia a sinopse. Os auto-

res não deixam nada ao acaso e o 

nome de cada uma das personagens 

é o primeiro sinal disso. 

Da química à loso a 
O mister nunca entra em palco e ape-

nas ouvimos a sua voz quando o pre-

sidente da comissão (com nome ins-

pirado no célebre lósofo romano) 

lhe transmite por telefone o resultado 

dos debates no Senado. As 18 cenas 

nos dois actos da peça são guiadas 

por cinco perguntas. Sem medo de 

estragar a surpresa e ser spoiler, por-

que na verdade o mais interessante e 

divertido é o caminho que é feito até 

às cinco respostas, podemos (mais à 

frente) adiantar alguma coisa sobre 

as conclusões possíveis da comissão 

deste país inventado. Para já, relem-

bramos as perguntas enunciadas no 

início deste texto, mas agora pela 
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leitura do livro Que Coisa É o Mundo 

é a cientista Teresa Lago, que assina 

o prefácio. “Sou, sempre fui, apolo-

gista da interdisciplinaridade — é 

nas fronteiras entre disciplinas que 

surgem as questões mais interessan-

tes e os maiores desa os. O mesmo 

acontece em Que Coisa É o Mundo, 

o resultado de um curioso confron-

to de ideias entre um químico e uma 

lósofa, mais interessante ainda, 

em formato de peça de teatro”, 

escreve a conhecida astrónoma por-

tuguesa. 

Teresa Lago também concorda 

que mais do que as respostas possí-

veis importa o caminho até lá che-

gar. “As respostas, mais ainda as 

discussões que levam às respostas, 

são interessantíssimas. A nal, é pos-

sível encontrar respostas consen-

suais entre uma química, um sacer-

dote, uma artista, um lósofo e uma 

socióloga. Talvez não as que o polí-

tico espera, mas… delicie-se com a 

argumentação inteligente e os con-

sensos a que leva”, convida no pre-

fácio, que termina com a expectati-

va de assistir à encenação desta 

peça que espera “poder ver repre-

sentada já em tempo de vírus con-

trolados, sem ser por decreto”. 

A capa do livro não tem nenhuma 

imagem. Há uma imagem que foi 

impressa num postal para promo-

ver o livro que é uma pintura a óleo 

da autoria de Viktoriya Borshch, 

mulher de Manuel João Monte. 

“Quando vi este quadro, disse logo 

‘mas isto é Que Coisa É o Mundo’”. E 

assim cou. 

Ao ler o título do livro ca a sen-

sação de uma pergunta, mas a ver-

dade é que o ponto de interrogação 

não está lá. Manuel João responde 

que “podia ser uma interrogação, 

mas também pode ser uma explica-

ção, vou explicar que coisa é o mun-

do, uma resposta, portanto”. E 

conclui: “No fundo, é uma pergun-

ta e resposta.” So a Miguens diz 

que também sempre pensou no 

título como uma interrogação que 

é transversal a muitas disciplinas. 

Sempre a vi como interrogação, 

caso contrário Que Coisa É o Mundo 

seria um lamento”. E não é. 

Sobre as respostas às perguntas 

colocadas neste livro, a nal, não 

vamos estragar a surpresa e vamos 

apenas dizer que para uma é sim-

plesmente “assim, assim”, outra 

chega à conclusão que “não”, outra 

ca no “não sabemos”, outra ainda 

acaba sem resposta e uma última 

concluiu que “sim, mas não só”. No 

livro (que será uma peça de teatro 

só lá para 2022), Eugénia Cosmos 

garante que toda esta discussão 

“não foi tempo perdido”. E, no m, 

a socióloga Sensata da Mata evoca 

Bertrand Russell, lembrando que o 

problema do mundo moderno é 

que “os estúpidos são presunçosos 

e os inteligentes estão cheios de 

dúvidas”. A história acaba com um 

brinde à dúvida e, por isso, um viva 

à liberdade.

ADRIANO MIRANDA 

no. O livro reforça que as coisas que 

se discutem na ciência e na política 

interessam às pessoas, diz a profes-

sora fundadora do MLAG, grupo 

dedicado à loso a da mente, lingua-

gem e acção. 

A moral da história 
A conversa desta comissão do Senado 

é acessível a todos, não tem público-

alvo de nido. Tudo acontece com o 

ritmo fácil do diálogo e está cheio de 

saber, com muito humor à mistura. 

Há uma moral da história? “Não 

tinha pensado nisso. No fundo, é um 

elogio da dúvida”, diz Manuel João 

Monte. E continua: “A vida sem mis-

tério não tinha sentido. A verdade 

absoluta, se é que existe, é transcen-

dente para nós. Temos de aprender 

a viver com a dúvida. A dúvida é sau-

dável. Com certezas absolutas o mun-

do seria muito aborrecido”, observa. 

Eugénia Cosmos, a cientista desta 

história, também o diz: “A dúvida é 

inerente à ciência. Nunca obteremos 

certezas absolutas. A ciência não é 

dogmática. É humilde.” 

A primeira pessoa a recomendar a 

DR
questões o iriam levar para o terreno 

da loso a. Nada melhor então do 

que procurar um parceiro lósofo. 

Chamou So a Miguens. Depois de 

alguma hesitação, a professora acei-

tou o desa o que a iria levar pela pri-

meira vez para fora do mundo de 

escrita “académica”. 

O texto, contam os dois ao PÚBLI-

CO, foi escrito a quatro mãos, com as 

ideias a andar de um lado para o 

outro, completando-se. As vozes de 

todas as personagens foram construí-

das pelos dois, sem haver necessida-

de de as amarrar às competências 

mais óbvias de cada um dos autores. 

O índice onomástico tem 40 entradas 

que dizem respeito a referências de 

todos os tempos e vários domínios, 

desde Aristóteles aos Pink Floyd, pas-

sando por Albert Einstein ou Ana 

Luísa Amaral. 

“Geralmente, eu iniciava uma pro-

vocação e pedia para ela intervir”, diz 

Manuel João Monte. Em meados de 

Junho o livro já estava “praticamente 

pronto”. So a Miguens não está arre-

pendida desta estreia fora do registo 

académico. “Era uma coisa extrema-

mente diferente e acabou por ser 

muito engraçado e muito interessan-

te”, diz, admitindo a hesitação inicial. 

Não só pelo registo diferente do que 

usa nos artigos e livros que publica, 

mas também por se tratar de um tex-

to a quatro mãos. “Estou habituada a 

ser ‘o’ autor”, diz. 

O texto, já se disse, recorre insisten-

temente ao humor. Mas, falando de 

coisas sérias, So a realça que se trata 

aqui das “questões da relatividade do 

conhecimento”. “Estamos nos tem-

pos da pós-verdade, do relativismo, 

em que se pode defender e acreditar 

não importa o quê. E essas questões 

são epistemologicamente sérias. Essa 

era a motivação mais séria por trás 

daquilo que, não vou dizer que era 

uma brincadeira, mas era um ensaio 

ccional”, diz a investigadora. 

Parte do exercício de absurdo nes-

te projecto denuncia a falsidade do 

relativismo e mostra que não se pode 

acreditar em não importa o quê. Não 

se pode acreditar por decreto. O livro 

foi escrito em tempos de pandemia e 

isso só torna o debate sobre a certeza 

e a dúvida mais pertinente e oportu-

ordem de entrada em cena: Deus 

existe?; o nada existe, ou não existe?; 

o que são os números?; que coisa são 

os vírus  são, ou não, seres vivos?; 

somos, ou não, apenas um conjunto 

de átomos? 

A 21 de Abril, Manuel João mandou 

uma mensagem a So a. Isto, depois 

de ter percebido que algumas destas 

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



24 • Público • Domingo, 22 de Agosto de 2021

Cultura Covid-19 terá provocado baixas entre os grupos corais

A pandemia 
não matou o 
cante, mas não 
o pôs mais forte

A cidade de Serpa já tinha a Casa do 

Cante, um centro documental, uma 

galeria de exposições e um auditório. 

Num espaço contíguo, a autarquia 

local juntou agora um centro inter-

pretativo para fundar o Museu do 

Cante.  

O antropólogo Paulo Lima, que 

trabalhou nos conteúdos do museu, 

explicou ao PÚBLICO que o novo 

equipamento propõe uma “maior 

interactividade” com todos os que o 

visitam, de modo a tornar o cante 

um “elemento vivo”. A instalação de 

uma “box do cante”, construída em 

cortiça, permite que todos os que 

nela entrem interiorizem a sensação 

de integrar um grupo coral cantando 

a moda da sua escolha, com o bónus 

de no nal poderem levar a gravação 

para casa. E também se pode agora 

aceder uma colecção de registos 

áudio que remontam aos anos 30 do 

século passado.  

A construção do novo equipamen-

to, cujo projecto de museogra a 

contou com a parceria da Direcção 

Regional de Cultura do Alentejo, 

representa um investimento a ron-

dar os 350 mil euros, co- nanciado 

em 85% pelo Fundo Europeu de Des-

envolvimento Regional (Feder), atra-

vés do programa Alentejo 2020. 

Mas o propósito da sua instalação 

vai muito além do acesso ao karaoke 

para os interessados interpretarem 

modas do cante e que está disponível 

desde o passado sábado, dia da sua 

inauguração. A pandemia de covid-

19 veio colocar desa os inesperados 

à evolução da mais representativa 

forma de expressão cultural dos 

alentejanos. Os focos da doença 

terão provocado baixas entre os ele-

mentos dos cerca de 180 grupos 

corais dispersos entre o Alentejo, 

outras regiões do país (nomeada-

mente na área metropolitana de Lis-

boa) e o estrangeiro. “Cerca de um 

terço dos cantadores poderá ter 

desaparecido ou deixado a activida-

de”, perspectiva Paulo Lima. 

Novo museu de Serpa é uma boa notícia 
em tempos duros para a mais expressiva 
manifestação cultural alentejana

Para o antropólogo, que foi deter-

minante na elaboração do projecto 

de candidatura do cante a Patrimó-

nio Imaterial da Humanidade, “urge 

perceber a dimensão das consequên-

cias, quando sabemos que os grupos 

deixaram de se juntar ao longo dos 

últimos dois anos”. Os cantadores 

“têm medo de se juntar”, porque 

temem o contágio, o que põe em 

causa as suas actuações, explica o 

antropólogo. 

Também Paulo Ribeiro, cantautor 

de novas modas para o cante alente-

jano, não esconde a sua apreensão 

ao PÚBLICO. “Os efeitos da pande-

mia no movimento cultural são uma 

evidência. Os grupos corais para-

ram.” É tempo, diz, de “as autarquias 

facultarem espaços que cumpram os 

planos de contingência” para que os 

ensaios decorram com segurança. 

Após tantos meses de interregno, 

admite que haja grupos que não pos-

sam ou não queiram continuar. 

Como a esmagadora maioria está 

concentrada em meios rurais, quan-

do algum morre, a tradição impõe o 

luto nas famílias por dois ou três 

anos. “A pandemia vai causar um 

grande rombo no cante”, observa. 

“Conheço grupos que di cilmente 

irão recuperar, enquanto outros 

terão di culdade em juntar-se num 

local de convívio ou na rua, sobretu-

do os grupos de aldeia”, reforça Pau-

lo Ribeiro. Acrescem ainda as razões 

de natureza demográ ca que são 

muito evidentes no Alentejo, como 

cou expresso no Censos 2021: glo-

balmente, a região perdeu 7% da sua 

população. “Os grupos ainda aguen-

tam nas cidades ou nas vilas com 

alguma projecção, mas nas aldeias 

será muito difícil que tenham condi-

ções para se manter”, teme o antro-

pólogo, lembrando que não há feiras 

e os lugares de convívio estão inter-

ditos. 

Paulo Lima adianta que em 

Novembro vai dar-se início a “um 

grande inquérito, falando com os 

participantes nos movimentos 

corais, para saber da possibilidade 

Carlos Dias

Os efeitos da pandemia no 
cante, uma prática colectiva e 
convivial, estão por medir, mas 
até ao final deste ano será 
lançado um inquérito — e já se 
fala num plano de salvaguarda 

de 500 pessoas num espectáculo em 

Paris para ouvir as modas alenteja-

nas” e “encontrar o aeroporto cheio 

de gente” à espera do regresso da 

delegação que se deslocou à capital 

francesa para receber presencial-

mente a distinção da UNESCO. 

“Hoje, o cante, tem dimensão inter-

nacional” e os efeitos da classi cação 

da UNESCO “mudaram a imagem 

que se tinha do Alentejo”, que dei-

xou de ser negativa, acentua Paulo 

Lima. “Até a circulação de anedotas 

sobre os alentejanos decresceu.”  

A classi cação veio compensar o 

esforço e a dedicação dos homens e 

das mulheres que aguentaram o can-

te como seus éis depositários 

durante décadas, “suportando a fol-

clorização da prática durante o Esta-

do Novo”, comenta Paulo Lima, 

destacando um pormenor que 

secundarizou o papel das mulheres 

durante o regime salazarista. Apesar 

de mulheres e homens cantarem 

juntos nas mondas e nas ceifas, “o 

Estado Novo impôs sempre que fos-

sem homens a interpretar as modas 

em público”. Só após o 25 de Abril, 

e sobretudo nos anos 80 e 90, se for-

maram grupos corais femininos. 

“O Estado Novo formatou” boa 

parte da performance que associa-

mos aos grupos corais alentejanos, 

a começar pelo seu posicionamento 

em grupo, per lados, e passando 

pelo vestuário que ainda hoje se usa. 

“O cante tal como conhecemos foi 

criado nos anos 40. Até o modo de 

trajar é muito Estado Novo”, prosse-

gue Paulo Lima. Refere que se habi-

tuou a ouvir elementos de grupos 

corais a dizerem “não saber identi

car os componentes do traje” que 

envergam. A tipi cação do modo de 

trajar no cante “é muito questioná-

vel”, sublinha o antropólogo. 

Com a ida para a cintura industrial 

de Lisboa de centenas de milhares 

de camponeses alentejanos, a partir 

dos anos 50, o cante passou a ser um 

exercício de nostalgia, já descolado 

das práticas agrícolas, que levou à 

recuperação de um reportório com 

modas antigas. E assim permanece 

nos dias de hoje. 

Novas dinâmicas, entretanto, 

tomaram corpo com a criação de 

de encetar um plano de salvaguar-

da”. E põe o dedo noutro ponto ful-

cral para o futuro do cante: “Não 

podemos iludir-nos com a participa-

ção dos jovens.” 

Os “ lhos da candidatura” 
Após o entusiasmo do “dia mágico” 

da classi cação pela UNESCO, em 

Novembro de 2014, as expectativas 

atingiram um patamar impensável. 

Apareceram artistas a chamar gru-

pos corais para actuar e estes come-

çaram a ser solicitados “para todo o 

tipo de eventos, com destaque para 

os de natureza política”. 

Antes da classi cação, era “inima-

ginável que fosse possível juntar mais 
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 NUNO FERREIRA SANTOS

 NUNO FERREIRA SANTOS MIGUEL MANSO

“Estamos a assistir à normalização 

do cante”, adverte Paulo Ribeiro, 

preocupado, que, além de cantautor, 

é formador em quatro escolas de 

Beja, do pré-escolar até ao 4.º ano 

do primeiro ciclo, nas chamadas “o

cinas do cante”. Conta um pormenor 

revelador do imaginário das crianças 

de hoje. Uma das modas que canta-

vam nas aulas falava do amor de um 

rapaz por uma ceifeira. O formador 

perguntou aos formandos se sabiam 

o que era uma ceifeira. A resposta 

veio demonstrar a nova realidade 

social: os moços associaram a ceifei-

ra à máquina envolvida na safra do 

trigo, cultura que quase desapareceu 

dos campos do Alentejo e que servi-

ra, durante décadas, de elemento 

inspirador para grande parte das 

modas cantadas pelos trabalhadores 

rurais alentejanos. 

“Tenho escrito novas modas mais 

adequadas ao tempo presente. As 

pessoas já não trabalham nos cam-

pos como antigamente”, prossegue 

Paulo Ribeiro, que recentemente 

editou um CD. Ribeiro conta com a 

participação de Rão Kyao e inclui 

grupos juvenis, “ lhos da candida-

tura”, realça Paulo Lima. Os jovens 

de 15 e 16 anos “perderam a vergo-

nha” de cantar as modas tradicio-

nais. Surgiram grupos de cantado-

res acima dos 40 anos, replicando, 

na forma como são criados, os gru-

pos de rock de garagem dos anos 60 

e 70 do século passado. Os novos 

cantadores “não queriam aparecer 

etnogra camente vestidos” e por 

isso usavam apenas umas calças de 

ganga, camisas axadrezadas, bota 

de caneleira e boné de lavrador, 

para não os associarem aos mais 

velhos.  

Contudo, “a maioria destes grupos 

desapareceu em poucos anos”. 

Tradição ou normalização? 

Ao entusiasmo resultante da classi

cação da UNESCO, a realidade 

impôs-se: na Internet e no YouTube, 

a maioria dos grupos corais concen-

trou-se em meia dúzia de modas, as 

mais populares. Muitas outras foram 

esquecidas, quando do cancioneiro 

popular alentejano fazem parte cer-

ca de 300 temas. 

temas contemporâneos, mas man-

tendo as raízes do cante alentejano. 

Francisco Torrão, presidente da 

Confraria do Cante Alentejano, autor 

de modas e elemento do grupo coral 

Cantadores do Desassossego, assu-

me-se, por sua vez, como defensor 

do cancioneiro popular alentejano 

dos nais do século XIX e princípios 

do século XX. “Tentamos cumprir 

com o documento apresentado na 

candidatura a Património Imaterial 

da Humanidade e estamos a contri-

buir para o salvamento do patrimó-

nio dos nossos pais e avós. Mas não 

nos opomos à inovação, cantando 

modas recentes, desde que obede-

çam aos parâmetros tradicionais”, 

disse recentemente ao PÚBLICO. 

Neste critério, não há lugar para “os 

arranjos que artistas a solo ou grupos 

musicais com quatro ou cinco ele-

mentos introduzem nas modas”, 

critica. 

Enamoramento é preciso 
Decorridos sete anos após a classi-

cação do cante pela UNESCO, 

assistiu-se à “digni cação dos gru-

pos corais, trazendo-lhes a visibili-

dade que não tinham”, observa 

Paulo Lima, destacando, porém, a 

urgência de uma “estratégia inter-

municipal” para manter viva esta 

prática.  

O museu agora criado em Serpa 

“tem de criar uma dinâmica de ena-

moramento de outras autarquias”, 

defende o antropólogo. E advoga 

uma necessidade que considera 

básica: “Temos de continuar a inves-

tigar e a repensar o cante nos pro-

jectos escolares.” Lembra que a sua 

aprendizagem já tinha lugar nos 

estabelecimentos de ensino nos 

anos 1940. 

Paulo Lima recorda que o cante, 

“pela sua enorme versatilidade, se 

trans gura consoante as épocas e os 

contextos”. Sempre encontrou for-

ma de manter a sua continuidade. 

Ao longo das últimas duas décadas, 

as comunidades alentejanas de 

menor dimensão “assistiram impo-

tentes ao fecho de centros de saúde 

e de postos dos CTT”, diz Paulo 

Ribeiro. “Mas os grupos corais per-

maneceram.”

Cerca de um terço 
dos cantadores 
poderá ter 
desaparecido  
ou deixado  
a actividade. 
Conheço grupos 
que di cilmente 
irão recuperar, 
enquanto outros 
terão di culdade 
em juntar-se 
Paulo Lima 
Antropólogo e autor da 
candidatura a Património 
Imaterial da Humanidade 
 
 

[As comunidades 
alentejanas de 
menor dimensão] 
assistiram 
impotentes ao 
fecho de centros 
de saúde e de 
postos dos CTT. 
Mas os grupos 
corais 
permaneceram 
Paulo Ribeiro 
Cantautor e formador de cante
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PEDRO MELIM

Três anos e milhares de euros depois,  
o Portugal Muito Maior marca passo

Plataforma para a 
internacionalização da 
música portuguesa que o 
Governo encomendou a 
João Gil ainda está offline

Rodrigo Nogueira

Em Maio de 2018 era publicada em 

Diário da República a resolução do 

Conselho de Ministros que criava o 

Projecto Meridiano e a estrutura de 

missão, liderada pelo músico João Gil, 

que devia pôr em prática, com verbas 

do Camões — Instituto da Cooperação 

e da Língua, a “Maior Comunidade de 

Músicos Portugueses do Mundo”. 

Focada na internacionalização da 

música portuguesa, tinha até ao m 

de 2020 para “conceber e testar o uso 

das novas tecnologias e plataformas 

de informação e comunicação para 

divulgar as criações, na diplomacia 

pública e na acção cultural externa”. 

Para esse efeito, era sua tarefa criar 

um inventário de músicos portugue-

ses e músicos espalhados pelo mundo 

que usam o português, bem como 

uma plataforma digital para os divul-

gar. Potenciar a visibilidade da música 

portuguesa no estrangeiro, nomeada-

mente assegurando a sua presença 

em eventos como feiras e mercados 

internacionais, também fazia parte 

das suas incumbências. 

Passados mais de três anos, o site 

o cial da missão, https://portugalmui-

tomaior.pt, não está acessível: a pági-

na dá um erro e diz ser de acesso proi-

bido. A conta de Instagram do entre-

tanto renomeado Portugal Muito 

Maior não é actualizada desde Janeiro, 

a de Facebook teve uma actualização 

em Julho. Questionado pelo PÚBLICO, 

o Camões, respondeu por email que 

“prevê” que “a plataforma”, ainda 

“em desenvolvimento”, “possa estar 

em funcionamento pleno” até “ao 

nal do ano”. Dará acesso, diz a mes-

ma nota, a várias “áreas de conteúdo”: 

“Mapa de Músicos Portugueses pelo 

Mundo, Mapa de Rádios da Diáspora, 

Notícias, Per s de Artistas, Feiras, 

O cinas, Rádios, etc.”. 

Até aqui, segundo o organismo res-

ponsável pelo projecto, o site funcio-

nou como plataforma de angariação 

de artistas para se inscreverem na 

auto-intitulada “Maior Comunidade 

de Músicos Portugueses do Mundo”, 

tendo também servido para “parti-

como à identi cação de acções sub-

sequentes necessárias ao cumpri-

mento do triplo objectivo” do projec-

to: “De, em particular através da 

plataforma digital Portugal Muito 

Maior, apoiar a projecção internacio-

nal de Portugal através da projecção 

internacional da sua música e dos 

seus músicos; promover a organiza-

ção e realização de espectáculos, 

digressões e residências artísticas; e, 

tendo presente a importância da 

música nas acções de diplomacia 

pública e na Acção Cultural Externa, 

facilitar e incentivar os contactos 

entre promotores dessas acções, no 

âmbito público ou privado, com cria-

dores e intérpretes musicais, de modo 

a, por um lado, integrá-los e valorizá-

los e, por outro, a acrescentar valor à 

imagem e à projecção de Portugal nos 

países onde as mesmas decorram.” 

Tanto João Gil quanto o Camões 

asseguram que o trabalho de inven-

tariação está feito. “Foi um processo 

complicado, fazer uma aplicação e 

um site não é fácil, a somar ao proces-

so burocrático e aos procedimentos 

do Estado, com os atrasos normais na 

vida. Mas conseguimos fazer tudo”, 

diz o músico. A outra componente da 

missão, ligada ao “apoio à internacio-

nalização” e à acção “junto das comu-

nidades e feiras”, só não foi mais 

longe por causa da pandemia. “Tínha-

mos um plano incrível de ir a Cabo 

Verde, ao Kriol Jazz e ao Atlantic 

Music Expo, com uma grande delega-

ção, em parceria com o Hot Clube e o 

apoio de várias autarquias portugue-

sas, um plano impecável de presença 

e de apoio, de deixar lá ensino e moni-

tores, mas foi tudo por água abaixo. 

Também íamos estar em São Paulo. 

Essa parte cou encostada, por cum-

prir”, reconhece João Gil. “Mas o que 

temos em cima da mesa, e é uma rea-

lidade, deixa-me satisfeito. Foi entre-

gue o trabalho feito em tempo útil”, 

continua. 

Segundo o Camões, foram “identi-

cadas necessidades” noutras áreas 

que levaram ao recrutamento de duas 

pessoas que são responsáveis, desde 

Junho e até ao nal do ano, pela “rea-

lização de trabalhos no âmbito do 

desenvolvimento e da consolidação 

das funcionalidades tecnológicas da 

plataforma”, pela “inserção de con-

teúdos e actualização dos existentes”, 

e pela “consolidação das parcerias 

com serviços, entidades, agentes e 

artistas culturais na área, tendo em 

vista uma ampla representatividade 

desses sectores na plataforma e a rea-

lização das acções e diligências que 

concorram para a dinamização públi-

ca da plataforma e a presença da mar-

ca Portugal Muito Maior”.

lhar notícias e divulgar artistas”. 

“Não faz sentido estar no ar quan-

do tens o avião pronto a levantar voo, 

temos de aguardar”, sustenta por sua 

vez João Gil, que em Dezembro dei-

xou a sua posição na estrutura de 

missão e agora pretende apenas “aju-

dar” na transição do projecto para as 

mãos do Camões e do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, que tutela o 

instituto. Às funções do músico, equi-

parado a director superior de primei-

ro grau, corresponde actualmente 

uma remuneração mensal de 

3745,26€, acrescidos de 780,36€ para 

despesas de representação, segundo 

a tabela da Direcção-Geral da Admi-

nistração e do Emprego Público. 

Por água abaixo 
A pandemia terá di cultado a vida 

deste projecto, que pouco depois da 

sua criação já mudava de nome. Pri-

meiro para Portugal Maior, que, por 

já ser a designação de um evento da 

FIL destinado a pessoas com mais 50 

anos, acabou por dar lugar a Portugal 

Muito Maior. 

Em Outubro de 2019, cerca de ano 

e meio após a decisão do Conselho 

de Ministros, anunciava-se que o 

João Gil cessou em Dezembro as suas funções na estrutura de missão do projecto: “O que temos em cima da mesa deixa-me satisfeito”

Cultura

inventário dos músicos portugueses 

e artistas nacionais e internacionais 

que cantassem em português iria 

estar disponível em 2020. Ainda em 

2019, foi para o ar um site, “uma lan-

ding page”, como lhe chama o músi-

co João Gil.  

Segundo o Camões, e até ter con-

cluído o seu mandato no nal do ano 

passado, a estrutura de missão lide-

rada pelo músico “concebeu as bases 

de uma plataforma digital cujas fun-

cionalidades se encontram em des-

envolvimento e apoiou a divulgação 

internacional da música portuguesa, 

por exemplo, através da organização 

de participações nacionais em festi-

vais internacionais”. Depois disso, 

acrescenta, procedeu-se “a uma ava-

liação do trabalho desenvolvido, bem 

“Tínhamos um 
plano incrível de ir 
a Cabo Verde, 
íamos estar em São 
Paulo. Essa parte 

cou encostada, 
por cumprir”
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Campeões mantêm liderança da Liga à 3.ª jornada Desporto

Sporting repete arranque 
triunfante da época passada
Gonçalo Inácio e João Palhinha apontaram os dois golos dos “leões” sobre uma 
B-SAD que nunca conseguiu discutir o jogo. Campeão continua 100% vitorioso

A julgar pelos primeiros três jogos do 

Sporting no campeonato, não houve 

grandes alterações na dinâmica da 

equipa que conquistou o título na 

época passada. Nem ao nível estatís-

tico. Com o incontestável triunfo de 

ontem, frente à B-SAD, por 2-0, os 

“leões” mantiveram o registo total-

mente vitorioso, somando os mesmos 

sete golos marcados e um sofrido que 

apresentavam ao nal das três jorna-

das de 2020-21. 

Uma entrada personalizada dos 

campeões nacionais, perante mais de 

13 mil adeptos nas bancadas do Está-

dio José de Alvalade, em Lisboa, não 

encontrou grandes argumentos da 

B-SAD e o golo, logo aos 7’, surgiu 

com naturalidade. Na sequência de 

um canto na direita, a bola sobrou 

para Rúben Vinagre na esquerda, que 

assistiu Gonçalo Inácio para o golo, 

Crónica de jogo

Paulo Curado

sem que o defesa central tivesse de 

saltar muito, entre os adversários, 

para o cabeceamento certeiro. 

A vantagem madrugadora empol-

gou mais a equipa da casa, mas faltou 

objectividade para resolver o encon-

tro logo na primeira metade. A pon-

taria de Inácio não foi replicada pelos 

seus companheiros no ataque, em 

particular Paulinho e Pedro Gonçal-

ves, que falharam oportunidades 

claras, as mais escandalosas quase 

em simultâneo, aos 13’. 

Dominante durante toda a primei-

ra metade, o Sporting expôs muitas 

das vulnerabilidades do adversário, 

nomeadamente ao nível da dinâmica 

ofensiva e na solidez defensiva — o 

que explica muito das três derrotas 

consecutivas na prova. 

Se os “leões” entraram de rompan-

te no primeiro tempo, repetiram o 

vendaval no início da segunda meta-

de e até voltariam a marcar ainda 

mais cedo — e outra vez na sequência 

de uma bola parada. Pedro Gonçalves 

apontou um livre que João Palhinha, 

solto no segundo poste, emendou 

para golo (48’), à segunda oportuni-

dade, depois de Luiz Felipe ter defen-

dido um primeiro remate do médio. 

Tudo com Fernando Santos a assis-

tir nas bancadas, em vésperas da con-

vocatória da selecção nacional, na  

quinta-feira, na qual Palhinha prome-

te ter um lugar assegurado. 

O triunfo parecia decidido, até pela 

falta de reacção do oponente, e o 

Sporting voltou a dar-se ao luxo do 

desperdício. Paulinho voltou a ser 

perdulário aos 50’, quando foi isolado 

por Matheus Nunes e, perante o guar-

da-redes, permitiu a defesa. 

Com Nuno Santos e Neto como 

novidades na equipa titular, em rela-

ção às duas jornadas iniciais, Rúben 

Amorim mexeu na equipa aos 66’. 

Entraram os laterais Nuno Mendes 

(para o lugar de Rúben Vinagre) e 

Pedro Porro (Esgaio), recuperados de 

lesões, e ainda Jovane Cabral (Nuno 

Santos) para refrescar o ataque. 

A corrente do jogo não se alterou, 

mantendo os “leões” a solidez defen-

siva que não deixava grandes ilusões 

à B-SAD. O ataque é que continuava 

sem grande discernimento. As dez 

substituições, entre os 62’ e os 84’, 

também ajudaram a que o jogo per-

desse ritmo. A encerrar o pano, Pedro 

Gonçalves ainda permitiu a defesa da 

noite a Luiz Felipe, mas o marcador 

não voltaria a sofrer alterações. 

A manutenção da estrutura da 

equipa da temporada passada é uma 

das grandes mais-valias das dinâmicas 

deste Sporting. Mas, a poucos dias do 

encerramento do mercado de trans-

ferências, a 31 de Agosto, ainda há 

muita inde nição no plantel dos lis-

boetas. Como admitia Rúben Amo-

rim, na véspera da partida, “há rumo-

res do Jovane, do João Palhinha, do 

Matheus Nunes, do Nuno Men-

des”... 

Para já, e pelo que se viu neste 

arranque de temporada 100% vitorio-

so e que já rendeu uma Supertaça, é 

difícil imaginar o campeão nacional 

sem estes talentos.

Reacções

“Fizemos um excelente 
jogo, circulámos a bola, 
reagimos bem à perda, 
fizemos cruzamentos.  
Foi um jogo competente”  
Rúben Amorim 
Sporting 
 
“Entrámos quase a perder, 
não nos encontrámos, não 
conseguimos ter bola e o 
Sporting ficou confortável. 
É uma Liga competitiva”  

Petit 
Belenenses SAD

MARIO CRUZ/LUSA

Os instantes que se 
seguiram ao primeiro 
golo, de Gonçalo Inácio

Positivo/Negativo

João Palhinha 
É um jogador fundamental 
neste Sporting, capaz de 
ligar toda a equipa. Um 
gigante a defender, com 
uma tremenda capacidade 
de ocupar espaços, e que 
ontem também apontou o 
golo que confirmou o 
triunfo da sua equipa. 
 
Petit 
O treinador da B-SAD bem 
queria repetir a façanha da 
equipa na temporada 
passada, quando 
conseguiu empatar em 
Alvalade a duas bolas. Mas 
não se viu qualquer 
ambição nesse sentido. A 
equipa nunca foi capaz de 
ligar o jogo e acabou por se 
limitar a um papel passivo.

Sporting  2 
Gonçalo Inácio 7’, Palhinha 48’ 
 
 

 
Belenenses SAD       0 

Estádio de Alvalade, em Lisboa 
Espectadores 13.135  
 
Sporting Adán, G. Inácio, Coates, 
Neto, R. Esgaio (Porro, 66’ a88’), 
Matheus Nunes (Daniel Bragança, 83’), 
Palhinha, R. Vinagre (Jovane, 66’), 
Pedro Gonçalves, Nuno Santos (Nuno 
Mendes, 66’), Paulinho (Tiago Tomás, 
83’).  Treinador Rúben Amorim 
 
Belenenses SAD Luiz Felipe, Danny, 
Chima (Nilton, 79’ a84’), T. Ribeiro, 
Calila, Afonso Sousa (César Sousa, 
79’), Boni Trova (Taira, 73’ a89’), Cafu 
a46’, Chico (Lukovic, 62’), Pedro Nuno 
(Mota, 62’), Ndour. Treinador Petit 
 
Árbitro Manuel Oliveira (AF Porto)  
VAR Vasco Santos (AF Porto) 
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COM APOIO
CIENTÍFICO

APOIADO PELO
MECENAS

Trabalho multimédia disponível
em publico.pt/paineis-sao-vicente

Um site de exploração interactiva do PÚBLICO 
para que possa ver as alterações que ocorreram 
ao longo dos séculos e descobrir facetas 
desconhecidas de uma das mais notáveis 
obras da pintura portuguesa.

São Vicente
dos Painéis
já esteve
todo de azul
As vestes litúrgicas do mártir que nos
habituámos a ver de vermelho foram azuis. 
Porquê?
Não se sabe ainda. Conhecer com rigor
que pigmentos e corantes foram usados
nesta obra do século XV ajuda 
os conservadores a decidir 
como tratá-la.

Próxima jornada Sta. Clara-Gil Vicente, 
Belen. SAD-Moreirense, Estoril-Marítimo, 
Vizela-Boavista, Portimonense-P. Ferreira,  
FC Porto-Arouca, Famalicão-Sporting,  
Benfica-Tondela, Sp. Braga-V. Guimarães 
 

I Liga

Jornada 3 
Arouca-Famalicão 2-1 
Moreirense-Sp. Braga  2-3 
Gil Vicente-Benfica  0-2 
Sporting-Belenenses SAD  2-0 
Tondela-Portimonense  15h30, SPTV 
Marítimo-FC Porto   18h, SPTV 
V. Guimarães-Vizela  20h30, SPTV 
Paços Ferreira-Estoril amanhã, 19h, SPTV 
Boavista-Sta. Clara  amanhã, 21h15, SPTV

 J  V  E  D  M-S  P

1. Sporting 3 3 0 0 7-1 9 
2. Benfica 3 3 0 0 6-1 9 
3. Gil Vicente 3 2 0 1 4-2 6 
4. FC Porto 2 2 0 0 4-1 6 
5. Sp. Braga 3 2 0 1 6-4 6 
6. Estoril 2 1 1 0 2-0 4 
7. Tondela 2 1 0 1 4-2 3 
8. Boavista 2 1 0 1 3-3 3 
9. Portimonense 2 1 0 1 1-1 3 
10. Paços Ferreira 2 1 0 1 2-3 3 
10. Marítimo 2 1 0 1 2-3 3 
12. Vizela 2 1 0 1 2-4 3 
13. Arouca 3 1 0 2 2-5 3 
14. V. Guimarães 2 0 1 1 0-1 1 
15. Moreirense 3 0 1 2 5-7 1 
16. Santa Clara 2 0 1 1 2-5 1 
17. Famalicão 3 0 0 3 2-6 0 
18. Belenenses SAD 3 0 0 3 1-6 0

Próxima Jornada Mafra-Vilafranquense 
Desp. Chaves-Ac. Viseu, Rio Ave-Leixões, 
Casa Pia-Benfica B, Nacional-Varzim,  
Sp. Covilhã-FC Porto B, Farense-Feirense, 
Académica-E. Amadora, Trofense-Penafiel, 

II Liga

Jornada 3 
E. Amadora-Farense  3-1 
Penafiel-Casa Pia  1-0 
Varzim-Rio Ave  11h, SPTV 
Leixões-Académica 14h, SPTV 
FC Porto B-Nacional  15h30, PC 
Benfica B-Trofense   18h, BTV 
Ac. Viseu-Mafra 18h 
Feirense-D. Chaves   19h30, C11 
Vilafranq.-Sp. Covilhã  amanhã, 18h, SPTV

 J  V  E  D  M-S  P

1. Benfica B 2 2 0 0 6-0 6 
2. Sp. Covilhã 2 2 0 0 4-2 6 
3. Penafiel 3 2 0 1 2-1 6 
4. Rio Ave 2 1 1 0 6-2 4 
5. Leixões 2 1 1 0 4-2 4 
6. Estrela Amadora 3 1 1 1 3-3 4 
7. Ac. Viseu 2 1 0 1 3-3 3 
8. Feirense 2 1 0 1 2-2 3 
9. Mafra 2 1 0 1 2-1 3 
10. Casa Pia 3 1 0 2 3-3 3 
11. Nacional 2 1 0 1 4-5 3 
12. Varzim 2 0 2 0 3-3 2 
13. Desp. Chaves 2 0 2 0 3-3 2 
14. Trofense 2 0 2 0 2-2 2 
15. FC Porto B 2 0 1 1 2-4 1 
16. Farense 3 0 1 2 3-7 1 
17. Académica 2 0 1 1 2-6 1 
18. Vilafranquense 2 0 0 2 0-5 0

PUBLICIDADE

Desporto

HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Sérgio Conceição elogia os 
madeirenses, mas lamenta 
as condições do relvado  
no Funchal. Velázquez não  
se contenta com empate

O treinador do FC Porto perspectiva 

“um jogo competitivo, difícil, contra 

uma equipa que tem cimentado a 

posição no campeonato”, na ante-

visão da partida da 3.ª jornada da 

Liga (18h, SPTV), com o Marítimo. 

Mas o rival não será a única di cul-

dade antevista por Sérgio Concei-

ção, que lamenta o estado do relva-

do no Funchal. 

“Tem jogadores interessantes, um 

treinador muito apaixonado pelo 

que faz e que tem feito bons traba-

lhos nas equipas que tem represen-

tado em Portugal. Dentro daquilo 

que são os jogos do campeonato 

português, sempre com essa parti-

cularidade de jogar na Madeira, 

onde temos encontrado um relvado 

que não é fácil, e que teve a nota 

mais baixa dada pela Liga, isso vai 

ser outro adversário. Podem acon-

tecer maus jogos em bons relvados, 

mas grandes jogos em maus relva-

dos duvido mais”, salientou. 

O técnico dos “dragões” anunciou 

ainda que Wendell, o lateral esquer-

Marítimo e relvado, dois 
adversários do FC Porto

do contratado esta semana ao Bayer 

Leverkusen, não irá viajar para 

defrontar a equipa madeirense. 

Segundo o treinador, o jogador de 

28 anos ainda precisa de aprimorar 

a forma física. 

“Não vou levá-lo, porque há um 

trabalho para fazer com ele. Na últi-

ma semana, parece-nos que não foi 

tão intensa em termos de treino e 

ele precisa de se treinar para se pre-

parar da melhor maneira para estar 

disponível no próximo jogo com o 

Arouca”, vincou. 

A chegada de Wendell veio “acal-

mar” os ânimos de Sérgio Concei-

ção, que considera que esse sector 

estava debilitado. “Eu não reclamo 

de nada. Isto não é o FC Sérgio Con-

ceição, é o FC Porto, sou empregado 

do FC Porto. O que posso sugerir é 

o ajuste do nosso plantel, esse equi-

líbrio é importante. Os jogadores 

não vêm jogar para o meu quintal, 

vêm para jogar no clube. Qualquer 

jogador pode ir a minha casa, ter 

uma refeição, mas nada mais do que 

isso. Eu queria contar com jogado-

res de um nível de selecções, mas 

temos a nossa realidade”, subli-

nhou. 

Uma realidade diferente da do FC 

Porto vive, naturalmente, o Maríti-

mo, que luta por objectivos mais 

modestos. O recente triunfo sobre 

a Belenenses SAD (2-1), porém, dá 

alento adicional aos madeirenses. 

“A ideia não é pontuar, é entrar em 

campo para ganhar e tentar que os 

três pontos quem no Funchal”, 

explica Julio Velázquez.E reconhece 

a qualidade do adversário: “O FC 

Porto é uma grande equipa, um can-

didato ao título, mas também esta-

mos a trabalhar bem. A dinâmica é 

positiva, temos de estar tranquilos”. 

PÚBLICO/Lusa

“Dragões” regressam à Madeira, onde venceram na época passada

50 
Este será o 50.º embate  
entre as duas equipas,  
com o Marítimo na condição  
de visitado: os “dragões” 
ganharam 23 partidas
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Desporto

“Encarnados” dominaram  
e venceram o Gil Vicente, 
mantendo-se no topo da 
Liga com um registo 100% 
vitorioso nesta temporada

A mesma fórmula, o mesmo resulta-

do. Jorge Jesus voltou a lavar a cara 

ao Ben ca, há várias semanas dividi-

do entre as frentes nacional e euro-

peia, e a equipa respondeu da 

melhor forma. Num jogo de sentido 

único, os “encarnados” demoraram 

a quebrar a resistência do Gil Vicen-

te, mas, quando o conseguiram, ze-

ram-no em dose dupla (0-2) e, à 3.ª 

jornada, mantêm-se no topo da tabe-

la classi cativa. 

Este é um daqueles casos em que 

pode dizer-se, sem margem de erro, 

que a defesa foi o melhor ataque. 

Com Gilberto, Gil Dias, Meïte, Taa-

rabt, Everton e Gonçalo Ramos de 

início, o Ben ca cedo tomou conta 

das operações, no seu habitual 

3x4x2x1, forçando o adversário a 

trabalhar sem bola. 

Com os alas muito por dentro e 

um posicionamento agressivo, as 

“águias” encontraram com alguma 

facilidade espaço para trabalhar den-

tro do bloco contrário (mérito de 

Meïte, Taarabt e Everton, essencial-

Crónica de jogo

Nuno Sousa

Gil Vicente  0 
 
 
 

Benfica        2 
Lucas Veríssimo 84’, 
Grimaldo 88’

Estádio Cidade de Barcelos 
Assistência cerca de 4000 
 
Gil Vicente Kritciuk a75’, Zé Carlos 
(Aburjania, 90’), Lucas Cunha a24’, 
Rúben Fernandes, Talocha, Bilel 
(Matheus Bueno, 79’), Vítor Carvalho 
(Marcelo Santos, 90’), Pedrinho, 
Murilo, Samuel Lino, Kanya Fujimoto 
a67’ (Hackman, 67’).  
Treinador Ricardo Soares 
 
Benfica Vlachodimos, Lucas 
Veríssimo, Otamendi, Morato,  
Gilberto a45’ (André Almeida, 58’), 
Taarabt (João Mário, 58’), Meïte, Gil 
Dias (Grimaldo, 71’), Gonçalo Ramos, 
Everton (Darwin Núñez, 71’ a90+1’), 
Yaremchuk (Pizzi, 58’).  
Treinador Jorge Jesus 
 
Árbitro Nuno Almeida (AF Algarve)  
VAR António Nobre (AF Leiria) 

Meïte 
Exibição sóbria e eficaz do 
médio francês. Muito forte 
nos duelos, ajudou a 
equipa a bascular e 
descomplicou o jogo com 
bola. Num par de 
transições, mostrou ainda 
que está a recuperar os 
índices físicos ideais.  
 
Lucas Veríssimo 
O golo foi apenas a cereja 
em cima de um bolo de 
excelentes decisões. 
Impecável no 
posicionamento e no 
timing de desarme, com a 
bola nos pés torna-se um 
defesa invulgar. 
 
Kriticuk 
Um conjunto de boas 
intervenções adiou o golo 
do Benfica. Foi ele que 
manteve o Gil Vicente no 
jogo até aos últimos 
minutos da partida. 
 
Gilberto 
Muito activo em ataque 
posicional, surgiu algumas 
vezes em posição para 
finalizar, mas as decisões 
com bola, no corredor, 
continuam a transbordar 
de precipitação. 

Positivo/Negativo

Defesa do 
Benfica fez 
a diferença 
no ataque

mente), mas não foram capazes de 

de nir com o nível necessário para 

se porem cedo em vantagem. Taa-

rabt começou por ameaçar com um 

remate ao poste (9’), Gilberto colo-

cou a bola na baliza e viu o lance 

anulado por fora-de-jogo (10’), Taa-

rabt bateu um livre directo para defe-

sa de Kriticiuk e Yaremchuk atirou 

por cima, após toque de calcanhar 

de Everton (33’). 

Em 4x4x2, o Gil Vicente optou por 

não pressionar a primeira fase de 

construção adversária e essa liberda-

de deixou Veríssimo, Otamendi e 

Morato confortáveis com bola. E se 

Gilberto (à direita) e Gil Dias (à 

esquerda) se limitaram a criar supe-

rioridade com bola, raramente 

tomando as melhores decisões no 

último terço, acabou por ser no cor-

redor central que a equipa eviden-

ciou mais lucidez. 

Um remate de fora da área de Fuji-

moto, para defesa fácil de Vlachodi-

mos, foi o que o Gil Vicente levou 

para o balneário ao intervalo. Isso e 

um guarda-redes altamente motiva-

do, que continuaria a adiar o golo 

adversário no reatamento. Jorge 

Jesus foi obrigado a mexer mais cedo 

do que pretendia, retirando tempo 

de descanso a João Mário e Pizzi, e o 

impacto foi imediato, com uma cir-

culação de bola mais fluida e um 

cruzamento teleguiado que Gonçalo 

Ramos desaproveitou, já dentro da 

pequena área (64’). 

 O Benfica mostrava vontade de 

correr mais riscos e antes já tinha 

visto um novo golo anulado (no caso 

a Yaremchuk, aos 56’), quando 

começava a explorar melhor a largu-

ra. Ricardo Soares percebeu que o 

Gil estava em apuros e mudou a 

estrutura, lançando Hackman e pas-

sando a jogar com uma linha defen-

siva de cinco (5x4x1). Mas o aperto 

era grande e o desgaste acumulado 

nos minhotos indisfarçável. 

Kritciuk foi defendendo o que 

podia, incluindo um remate potente, 

em zona frontal, de João Mário (81’), 

mas aos 84’ foi impotente para travar 

o desvio de Lucas Veríssimo. Um 

remate frustrado de Pizzi foi aprovei-

tado pelo central brasileiro, que 

bisou no campeonato, com uma con-

clusão de pé esquerdo (84’). 

 O Benfica dava expressão ao 

domínio avassalador que exercia, 

mas o momento mais exuberante da 

partida estava guardado para os 88’. 

Grimaldo, saído do banco aos 71’, 

arrancou um remate em arco a mais 

de 20 metros da baliza e assinou um 

golo para ver e rever. Era o xeque-

mate num Gil Vicente que gerou ape-

nas uma ocasião de perigo no segun-

do tempo (Murilo, aos 60’) e que 

nunca saiu verdadeiramente do 

modo de sobrevivência. 

Com este resultado, o Ben ca 

mantém o registo 100% vitorioso na 

presente temporada e leva na baga-

gem, para Eindhoven, uma dose 

extra de con ança, para aplicar num 

jogo que vale milhões.

MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

Reacções

“Apanhámos um Benfica 
altamente confiante. A 
nossa estratégia passava 
por termos mais bola, mas 
a primeira parte foi mais ou 
menos equilibrada. Na 
segunda, tivemos mais 
dificuldade pela qualidade 
dos jogadores do Benfica” 

Ricardo Soares 
Gil Vicente 
 
 
“Na primeira parte, 
criámos oportunidades 
mas não marcámos. Os 
jogadores que entraram  
na segunda meteram 
alguma velocidade no 
jogo. Após o jogo do PSV 
alguns jogadores ainda 
não recuperaram” 
Jorge Jesus 
Benfica

Lucas Veríssimo celebra o primeiro golo do jogo

peraram” 
s
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Desporto

PETER POWELL/EPA

PSV regressa às vitórias com gestão q.b., 
Diogo Jota volta a lançar triunfo do Liverpool

Defesa do título do Inter 
Milão, em Itália, começa 
com goleada. Na Liga 
espanhola, Barcelona evita 
derrota no País Basco 

David Andrade

Tal como o Benfica, o PSV resolveu 

ontem o seu problema na competição 

interna dando folga a alguns dos prin-

cipais trunfos, resguardados para a 

segunda mão do play-off de acesso à 

Liga dos Campeões. Em Eindhoven, 

com cinco habituais titulares de fora 

do “onze”, o rival dos “encarnados” 

goleou o SC Cambuur (4-1) e continua 

100% vitorioso na Liga. Na Premier 

League, o campeão Manchester City 

regressou aos triunfos, enquanto Dio-

go Jota voltou a marcar o primeiro 

golo em nova vitória do Liverpool.  

Desta vez a gestão de Roger Schmidt 

não foi tão radical como na jornada 

inaugural da Eredivisie, em que pou-

pou quase todos os habituais para a 

partida que o PSV disputou quatro 

dias depois, no Estádio da Luz. Mas, 

tal como Jorge Jesus fez em Barcelos, 

o treinador alemão da equipa de 

Eindhoven deu descanso a alguns dos 

seus jogadores mais influentes na 2.ª 

jornada da Liga dos Países Baixos.  

No Philips Stadion, contra o SC 

Cambuur, equipa esta época promo-

vida à principal divisão, Schmidt dei-

xou de fora Max, Ramalho, Sangaré, 

Madueke e Gotze, mas o PSV não teve 

grandes problemas para somar a séti-

ma vitória (4-1) em oito jogos.  

City goleia Norwich 
O momento no final da época passada 

(culpa de algumas lesões) não foi o 

melhor e a selecção nacional ressen-

tiu-se disso no Euro 2020, mas Diogo 

Jota está a iniciar 2021-22 a todo o gás. 

Tal como tinha acontecido na semana 

passada, na jornada inaugural da Pre-

mier League, o internacional portu-

guês foi titular e decisivo na segunda 

vitória do Liverpool: Jota fez o primei-

ro golo no triunfo dos “reds” sobre o 

Burnley: 2-0. 

A par do Liverpool na liderança da 

Liga inglesa, com seis pontos, está o 

Brighton. A equipa do Sul de Inglater-

ra derrotou, em casa, o Watford, por 

2-0, mas perdeu por lesão o seu prin-

cipal avançado (o francês Neal Mau-

pay, que apontou o segundo golo), o 

que pode fazer aumentar o reconhe-

cido interesse dos ingleses no benfi-

quista Darwin Núñez. 

Após uma entrada em falso na defe-

sa do título (derrota com o Totte-

nham), o Manchester City regressou 

à normalidade com uma goleada. No 

Etihad Stadium, Guardiola apostou 

de início em João Cancelo, Rúben Dias 

e Bernardo Silva, e não teve dificulda-

de para conseguir os primeiros três 

pontos frente ao Norwich: 5-0, com 

golos de Krul (p.b.), Grealish, Lapor-

te, Sterling e Mahrez. 

Em Itália, com um novo treinador 

e sem os dois avançados da época 

passada (Lukaku, transferido para o 

Chelsea, e Lautaro Martínez, castiga-

do), o Inter manteve os hábitos da 

época passada e entrou na Serie A 

com um triunfo claro. Em Milão, dian-

te do Génova, os campeões italianos 

já venciam por 2-0 aos 14’, e termina-

ram a ronda inaugural da prova com 

uma goleada (4-0).  

Com a Juventus de Ronaldo a jogar 

apenas hoje, em Udine, Miguel Veloso 

não começou bem a prova: o médio 

foi expulso ainda na primeira parte 

Athletic, que no início da segunda 

parte chegou com justiça à vantagem, 

com um grande golo do internacional 

Iñigo Martínez.  No entanto, Depay, 

aos 75’, fez o empate final (1-1) e evitou 

a derrota do Barcelona.  

No Sul de Espanha, um duelo com 

portugueses dos dois lados terminou 

empatado. Com Luís Maximiano já 

sentado no banco e Domingos Duarte 

a titular, o Granada esteve a vencer o 

Valência até aos 88’, mas os valencia-

nos, que tiveram Thierry Correia e 

Gonçalo Guedes no “onze”, consegui-

ram conquistar um ponto (1-1).  

Tal como tinha acontecido na jor-

nada inaugural, Espanyol e Villarreal 

voltaram a empatar (0-0 em Barcelo-

na), enquanto o Alavés continua sem 

somar pontos: derrota em Vitória às 

mãos do Maiorca (0-1). 

Na Alemanha, o Wolfsburgo apro-

veitou mais um deslize de um dos 

candidatos ao título (o Borussia 

Dortmund perdeu em Friburgo, por 

2-1) para assumir a liderança da Bun-

desliga. A equipa esteve a perder em 

Berlim contra o Hertha, mas deu a 

volta com golos de Baku e Nmecha 

nos últimos 20 minutos.  

Diogo Jota fez o golo inaugural da vitória do Liverpool sobre o Burnley

na derrota do Hellas Verona em casa, 

contra o Sassuolo.  

Ainda à procura da identidade após 

perder o seu grande símbolo (Lionel 

Messi), o Barcelona até tinha entrado 

bem na liga espanhola — vitória por 

4-2 sobre a Real Sociedad —, mas no 

segundo duelo consecutivo com bas-

cos a história foi diferente. No San 

Mamés, a equipa de Ronald Koeman 

sentiu sempre dificuldades para se 

libertar da pressão exercida pelo 

Classificação

Jornada 2

Liverpool-Burnley 2-0 
Aston Villa-Newcastle 2-0 
Crystal Palace-Brentford 0-0 
Leeds United-Everton 2-2 
Manchester City-Norwich 5-0 
Brighton-Watford 2-0 
Southampton-Man. United 14h 
Wolverhampton-Tottenham  14h 
Arsenal-Chelsea 16h30 
West Ham-Leicester City  amanhã, 20h

 J  V  E  D  M-S  P

1. Liverpool 2 2 0 0 5-0 6 
2. Brighton 2 2 0 0 4-1 6 
3. Everton 2 1 1 0 5-3 4 
4. Brentford 2 1 1 0 2-0 4 
5. Man. City 2 1 0 1 5-1 3 
6. Man. United 1 1 0 0 5-1 3 
7. Chelsea 1 1 0 0 3-0 3 
8. West Ham  1 1 0 0 4-2 3 
9. Aston Villa 2 1 0 1 4-3 3 
10. Leicester City 1 1 0 0 1-0 3 
11. Tottenham  1 1 0 0 1-0 3 
12. Watford 2 1 0 1 3-4 3 
13. Crystal Palace 2 0 1 1 0-3 1 
14. Leeds United 2 0 1 1 3-7 1 
15. Wolverhampton  1 0 0 1 0-1 0 
16. Southampton 1 0 0 1 1-3 0 
17. Arsenal 1 0 0 1 0-2 0 
18. Burnley 2 0 0 2 1-4 0 
19. Newcastle 2 0 0 2 2-6 0 
20. Norwich City 2 0 0 2 0-8 0

LIGA INGLESA

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



Público • Domingo, 22 de Agosto de 2021 • 31

Em tempo de presidência portuguesa, 
os desafios presentes e futuros do 
projecto europeu. 
Quinzenalmente no PÚBLICO 
e em publico.pt/estado-da-união

publico.pt/estado-da-uniao

Estado
da União

AMANHÃ:
Sete países querem entrar para a UE.
Estará a UE decidida a acolhê-los?

Uma iniciativa
com o apoio:

Classificações

Etapa 8 173,7km 
1. Fabio Jakobsen (Deceuninck) 3h56m05s 
2.  Alberto Dainese (DSM) m.t. 
3. Jasper Philipsen (Alpecin) m.t. 
  
Geral individual  
1. Primoz Roglic (Jumbo) 29h14m40s 
2. Felix Grossschartner (Bora) a 8s 
3. Enric Mas (Movistar) a 25s 

Segunda vitória para o 
ciclista dos Países Baixos 
numa etapa que deixou 
tudo igual na geral, que 
Roglic continua a liderar

Paulo Curado

Um ano após o grave acidente que o 

deixou fora da competição por largos 

meses, Fabio Jakobsen voltou a des-

tacar-se na Volta a Espanha. Depois 

de ter vencido a quarta etapa, o ciclis-

ta dos Países Baixos voltou a triunfar 

no oitavo dia, batendo a concorrência 

ao sprint, a sua especialidade. No 

topo da classi cação geral nada 

mudou, com o esloveno Primoz 

Roglic na liderança, com oito segun-

dos de vantagem sobre o austríaco 

Felix Grossschartner. 

Seria difícil imaginar que Jakobsen, 

de 24 anos, voltaria tão rapidamente 

aos pódios do ciclismo mundial. A 6 

de Agosto de 2020, na Volta à Polónia, 

o jovem foi empurrado violentamen-

te contra as barreiras de protecção 

pelo seu compatriota Dylan Groe-

newegen. Na aparatosa queda sofreu 

profundos ferimentos no rosto, este-

ve em risco de vida, tendo sido colo-

cado em coma induzido pelos médi-

cos. Ficou apenas com um dente, 

levou 130 pontos e foi sujeito a várias 

operações de reconstrução facial. A 

recuperação foi longa e angustiante. 

Regressou à competição em Abril 

deste ano, na Volta à Turquia, para  

A nal do Euro 2020, entre Itália e 

Inglaterra, no dia 11 de Julho, foi um 

evento de forte disseminação (um 

“superspreader”) do novo coronavírus 

na zona de Londres, de acordo com 

informação o cial divulgada na sexta-

feira. As autoridades de saúde britâ-

nicas adiantam que 2295 pessoas 

terão sido alvo de contágio, com mais 

3404 potencialmente afectadas. 

O jogo contou com cerca de 67.000 

espectadores nas bancadas, num 

ambiente de euforia provocado pela 

longa ausência da selecção inglesa 

de uma nal de uma competição 

internacional. “O Europeu foi uma 

ocasião única e é improvável que 

voltemos a assistir a um impacto 

Jakobsen volta a sorrir  
na Volta a Espanha

Final do Euro 2020 em futebol terá 
provocado 5700 casos de covid-19

Jakobsen concluiu a etapa  
de ontem em 3h56m05s

Desporto

semelhante de casos de covid-19 em 

eventos futuros”, explicou Jenifer 

Smith, director da Public Health 

England, em comunicado. 

“Os dados mostram quão fácil é a 

transmissão do vírus quando existe 

um contacto próximo e isto deve ser 

um alerta para todos nós, à medida 

que tentamos voltar cautelosamente 

à normalidade”, acrescentou. 

Outros eventos-teste, realizados 

nos últimos meses, mostraram mui-

to menos casos positivos, cando 

dentro ou acima da média nacional. 

O Grande Prémio de Fórmula 1, em 

Silverstone, em Julho, atraiu cerca de 

350 mil pessoas ao longo de três dias 

e foram registados 585 casos. O tor-

neio de ténis de Wimbledon, com 

300 mil adeptos ao longo de duas 

semanas, deu origem a 881 casos. 

“Mostrámos que podemos voltar 

a organizar eventos desportivos e 

culturais de massas de forma segura, 

mas é importante que as pessoas se 

mantenham cautelosas quando se 

cruzam em zonas muito povoadas”, 

apontou o ministro da Cultura britâ-

nico, Oliver Dowden. 

“Para que possamos manter a épo-

ca de futebol, os teatros e os concer-

tos seguros, neste Inverno, desa o 

os fãs de desporto e cultura a serem 

vacinados, porque é a forma mais 

segura para relançar os grandes 

eventos”, concluiu. Reuters

alívio de Groenewegen, que havia 

sido suspenso por nove meses acusa-

do de ter provocado a queda. “Ainda 

acho que foi terrível. Por isso é que foi 

muito bom ver o Fabio de volta ao 

pelotão”, admitiu Dylan, na altura. 

Jakobsen, que já tinha vencido duas 

etapas da Vuelta em 2019, regressou 

aos triunfos a 21 de Julho último, na 

segunda etapa da Volta à Valónia. Em 

Espanha, a prova não está a correr 

particularmente bem ao ciclista, que 

ocupa uma modesta 170.ª posição 

(tem apenas cinco adversários atrás), 

mas tem surgido em destaque nas 

decisões ao sprint. 

Ontem, superou o italiano Alberto 

Dainese e o belga Jasper Philipsen, no 

nal de uma tirada de 173,7 quilóme-

tros, que ligou as localidades de San-

ta Pola (Alicante) e La Manga del Mar 

Menor (Múrcia), em 3h56m05s. 

A etapa cou marcada por uma 

fuga madrugadora de três ciclistas 

espanhóis, Ander Okamika, Artis 

Bagues e Mikel Iturria, todos naturais 

do País Basco, que chegaram a ter 

3m43s de vantagem sobre o pelotão 

à passagem dos 30 quilómetros. A 

aventura terminou a 40 quilómetros 

da meta. Nos 500 metros nais, 

Jakobsen cerrou os dentes e assumiu 

a cabeça da corrida, não dando hipó-

teses à concorrência. 

A classi cação geral não sofreu alte-

rações. Roglic manteve o comando e 

terá hoje um teste mais exigente, numa 

jornada de montanha, entre Puerto 

Lumbreras e Alto de Vele que.
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GABRIEL SOUSA

Precipitação de dia 14 e 
temperaturas acima do 
normal derreteram a neve 
numa área quatro vezes 
maior do que o Reino Unido

Filipa Almeida Mendes

Pela primeira vez na história, caiu 

chuva no ponto mais alto da enorme 

calota polar da Gronelândia, onde as 

temperaturas são normalmente abai-

xo de zero, o que leva os especialistas 

a concluírem que a precipitação no 

pico mais alto — que atinge os 3216 

metros de altitude — é um forte sinal 

das alterações climáticas. 

A chuva caiu durante várias horas 

no cume da calota polar a 14 de Agos-

to, tendo as temperaturas permane-

cido acima de zero durante cerca de 

nove horas, segundo os investigado-

res do Centro Nacional de Dados 

sobre Neve e Gelo da Universidade do 

Colorado, EUA. Segundo o diário bri-

tânico The Guardian, os cientistas não 

tinham sequer aparelhos para a medir 

a tão inesperada precipitação. 

De acordo com o diário britânico, o 

fenómeno ocorreu num de três dias 

excepcionalmente quentes na Grone-

lândia — entre 14 e 16 de Agosto —, altu-

ra em que as temperaturas registadas 

nalguns locais foram 18 graus Celsius 

mais elevadas do que a média. A chu-

Choveu no ponto mais alto da calota polar da Gronelândia —  
— e nunca tinha acontecido

neta e a causar o degelo e a subida do 

nível do mar. 

Em Maio, investigadores alertaram 

para i facto de que parte signi cativa 

da camada de gelo da Gronelândia 

estava a aproximar-se de um ponto 

de in exão, a partir do qual o degelo 

se tornaria inevitável, mesmo que o 

aquecimento global fosse travado. 

“O que está a acontecer não é sim-

plesmente uma ou duas décadas 

quentes num padrão climático erran-

te. Isto não tem precedentes. Estamos 

a passar limiares que não eram obser-

vados há milénios e, francamente, isto 

A camada de gelo da Gronelância é a segunda maior do planeta

GREENPEACE/REUTERS

não vai mudar até ajustarmos o que 

estamos a fazer [à qualidade do] ar”, 

a rmou à CNN Ted Scambos, cientis-

ta do Centro Nacional de Dados sobre 

Neve e Gelo da Universidade do Colo-

rado, que relatou o fenómeno. 

A água que resulta do gelo derretido 

é depois transportada até ao oceano, 

o que faz subir o nível do mar. Até ao 

momento, os cientistas estimam que 

o derretimento da camada de gelo na 

Gronelândia — a segunda maior do 

mundo a seguir à Antárctida — tenha 

sido responsável por cerca de 25% do 

aumento global do nível do mar nas 

últimas décadas. À medida que as 

temperaturas sobem, é esperado que 

essa percentagem aumente. 

Em Julho, a Gronelândia também 

registou um episódio de degelo em 

larga escala, quando derreteu gelo 

su ciente num dia para cobrir o esta-

do norte-americano da Florida de 

água com cinco centímetros de pro-

fundidade. Tais fenómenos fazem de 

2021 um de apenas quatro anos no 

último século (além de 2019, 2012 e 

1995) em que foram observados fenó-

menos de degelo tão generalizados. 

Fenómenos mais marcantes 
A causa do degelo em Julho e agora 

em Agosto foi a mesma: massas de ar 

quente e húmido que foram transpor-

tadas até à Gronelândia e que cobri-

ram temporariamente a ilha. De acor-

do com os cientistas citados pelo The 

Guardian, estes eventos não são inco-

muns, mas estão a tornar-se cada vez 

mais marcantes. 

“Esta chuva alarmante no cume da 

Gronelândia não é um evento isola-

do”, a rmou à Reuters Twila Moon, 

cientista do Centro Nacional de Dados 

sobre Neve e Gelo. Juntamente com 

as cheias, incêndios e outros eventos 

extremos cada vez mais frequentes, 

estes fenómenos assinalam a neces-

sidade urgente de reduzir as emissões 

de gases com efeito de estufa. “Temos 

mesmo de nos concentrar em reduzir 

as hipóteses de estes eventos se tor-

narem realmente devastadores”, 

concluiu. Se toda a camada de gelo da 

Gronelândia derretesse, o nível do 

mar em todo o mundo subiria cerca 

de seis metros, embora isso pudesse 

demorar séculos ou milénios. Porém, 

os milhares de milhões de toneladas 

de gelo que derreteram na Gronelân-

dia desde 1994 estão já a aumentar o 

nível do mar e a pôr em risco cidades 

costeiras em  todo o mundo. 

Segundo o IPCC, o nível do mar já 

subiu 20 centímetros e é provável que 

até ao nal deste século suba entre 28 

e 100 centímetros (ou até 200 centí-

metros). Os investigadores estimam 

que a camada de gelo na Gronelândia 

esteja a derreter mais depressa do 

que em qualquer outro momento dos 

últimos 12 mil anos.
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va e as temperaturas elevadas causa-

ram o derretimento de neve numa 

área com o quádruplo do tamanho do 

Reino Unido. Nestes três dias, segun-

do a Reuters, caíram sete mil milhões 

de toneladas de chuva — recorde des-

de 1950 — na Gronelândia. 

Aquecimento e degelo 
Um relatório recente do Painel Inter-

governamental sobre Alterações 

Climáticas (IPCC) considera “inequí-

voco” que as emissões de dióxido de 

carbono que resultam das activida-

des humanas estão a aquecer o pla-
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