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Destaque Censos 2021

País a perder 
população deve 
olhar para “o 
exemplo de Braga”
Com o Norte a perder cerca de 100 mil habitantes numa década, 
Braga é o município, em todo o país, que mais cresce em termos 
absolutos. Em termos relativos, Odemira ocupa o 1.º lugar. 
Investigadores analisam os primeiros dados do Censos 2021

O
s resultados preliminares 

dos Censos 2021, revelados 

ontem pelo Instituto Nacio-

nal de Estatística (INE), 

podem estar cheios de 

dados preocupantes, como 

a perda de população, a concentra-

ção cada vez mais visível de habitan-

tes em alguns concelhos do litoral e 

o despovoamento do interior, mas o 

que mais chamou a atenção do inves-

tigador do Centro de Estudos Sociais 

da Universidade de Coimbra Pedro 

Góis foi um dado positivo. “O que 

mais me espantou foi o caso de Bra-

ga. É das grandes cidades a que mais 

cresce, mas cresce muito”, diz. Para 

um país a braços com uma clara inca-

pacidade cada vez mais em xar 

população nos seus municípios (dos 

308 apenas 51 ganharam população 

e 257 perderam-na nos últimos dez 

anos), o sociólogo deixa um conse-

lho: “Olhem para o exemplo de Bra-

ga. Não deve haver na Europa muitas 

cidades como ela que tenham feito 

o caminho que Braga fez.” 

De que falamos então? Os Censos 

2021 dizem-nos que residem em Por-

tugal 10.347.892 pessoas. Um valor 

próximo do de há 20 anos, mas ainda 

assim, inferior: somos menos 8225 do 

que em 2001. Perdemos 2% da popu-

lação que tínhamos há dez anos 

(menos 214 mil pessoas) e desde a 

passagem da década de 1960 para 

1970 que não se registava um decrés-

cimo populacional no país. 

Somos menos e cada vez mais con-

centrados em bolsas geográ cas jun-

to ao litoral — 31 municípios concen-

tram 50% da população do país. “O 

facto de existir uma perda de popu-

lação não é nada que não se esperas-

se, é uma questão de pensar o que foi 

a década. Tivemos uma crise recessi-

va forte, com discurso muito negati-

vo, que in uenciou a natalidade e nos 

colocou com um saldo migratório 

negativo e depois uma recuperação 

que foi curta, sem tempo de reverter 

todos os efeitos, seguida da pande-

mia, com um impacto muito forte na 

mortalidade e nas migrações”, avalia 

o geógrafo e investigador do Centro 

de Estudos Geográ cos do Instituto 

de Geogra a e Ordenamento do Ter-

ritório da Universidade de Lisboa 

Jorge Malheiros. 

Olhando para as regiões, apenas a 

Área Metropolitana de Lisboa (AML) 

e o Algarve ganharam população, 

com todas as outras a perderem-na. 

E as cidades de Lisboa e Porto, a bra-

ços com o rescaldo de anos de preços 

exorbitantes na habitação e com mui-

tos prédios a serem transformados 

em alojamentos turísticos, também 

não caram imunes à saída de resi-

dentes. Lisboa perdeu, na última 

década 7849 residentes (-1,4%) e o 

Porto 5629 (-2,4%). Quem cresceu 

foram, sobretudo, alguns municípios 

da AML e a norte (região que perdeu 

quase 101 mil habitantes, com o cen-

tro a perder outros quase 100 mil), 

bem destacada, Braga. 

Em dez anos o município ganhou 

11.839 habitantes (um crescimento de 

6,5%) e tem já mais de 193 mil residen-

tes, sendo o que mais cresceu no país 

em termos absolutos. O que é que 

aconteceu? Pedro Góis tem algumas 

pistas. “Há vários factores. Desde logo 

a existência da universidade, que tem 

um efeito de arrastamento de xar 

populações. Depois, um alojamento 

relativamente barato e uma industria-

lização no distrito que tem vindo a 

crescer ao longo do tempo, além de 

excelentes acessibilidades. Coimbra 

não bene cia disto, porque, apesar 

de ter uma grande universidade, não 

tem nem industrialização nem políti-

cas de habitação que permitam aos 

jovens xarem-se.” 

Impacto nas eleições 
Boas acessibilidades e alojamento 

mais barato também estarão por trás 

do crescimento de Mafra, Alcochete 

e Palmela (este último a bene ciar 

também da presença da Autoeuropa), 

três municípios da AML que viram 

crescer a sua população — só Mafra, 

com mais 9838 residentes cresceu 

12,8%, sendo o segundo município 

que mais cresceu em termos relati-

vos, logo atrás de Odemira. 

Estas alterações de população nas 

áreas metropolitanas são considera-

das “extremamente interessantes” 

por Pedro Góis, pelas implicações 

que poderão ter nas futuras eleições 

do país — as primeiras das quais, 

autárquicas, acontecem ainda este 

ano. “A fuga de população de Porto e 

Lisboa para as periferias muda a 

demogra a política do país. Muita 

população que era suposto viver aí 

está agora nos concelhos limítrofes e 

é expectável, a nível autárquico, que 

o voto sofra alguma alteração. Se pen-

sarmos que o Bloco de Esquerda, por 

Patrícia Carvalho

Fonte: Censos 2021

País perdeu população entre Censos pela primei 
Os cinco municípios com maiores crescimentos
e decréscimos populacionais
População residente, 2011-2021 
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exemplo, tem um eleitorado jovem 

que está agora na periferia de Lisboa 

e não na cidade, isto vai in uenciar o 

resultado nal”, a rma. 

E a nível nacional as mudanças 

também se prevêem. “Ao contrário 

do Norte e centro que perderam cer-

ca de 100 mil habitantes cada, a AML 

ganhou quase 50 mil habitantes. Lis-

boa ganha quase o que o Alentejo 

perde. Isto vai ter in uência nos cír-

culos eleitorais. A AML vai ganhar 

ainda mais deputados e todo o resto 

do país vai perder, talvez um ou dois, 

mas isto leva a políticas cada vez mais 

centralistas, porque é lá [na AML] que 

estão os eleitores.” 

Para inverter esta situação são 

necessárias “políticas demográ cas 

activas e nanciamentos amplos”. A 

redução de assimetrias entre o litoral 

e o interior é tema que faz parte do 

discurso político há muito, mas os 

dados do Censos 2021 vêm mostrar 

que tal não tem efeito real. Este ponto, 

aliás, foi o único a conseguir surpreen-

der um pouco Jorge Malheiros. “Sou 

sincero, estava à espera que a dicoto-

Lisboa ganha quase 
o que o Alentejo 
perde. Isto vai ter 
influência nos 
círculos eleitorais. 
 A AML vai ganhar 
ainda mais 
deputados. Isto leva 
a políticas cada vez 
mais centralistas 

Pedro Góis 
Centro de Estudos Sociais  
da Universidade de Coimbra
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mia entre o litoral e o interior fosse 

um bocadinho menor, que o interior 

não tivesse perdas tão grandes. Pensei 

que alguns municípios do interior 

poderiam ter uma variação zero ou 

perto, mas quase não acontece.” 

Na verdade, praticamente todos os 

concelhos do interior perderam 

população na última década. E as 

perspectivas não são animadoras, 

antevê Pedro Góis. “Em alguns casos, 

o interior perde 13,5% da população, 

o que é muito. Os que cam são mui-

to velhos e quase não há nascimen-

tos. Se projectarmos isto dez anos 

para a frente, imaginamos que esta 

queda se irá continuar a acentuar”, 

diz. Jorge Malheiros também acredi-

ta que a única forma de inverter a 

perda da população será “através de 

migrações”, atraídas por investimen-

tos económicos interessantes. 

Especialista em migrações, Pedro 

Góis lamenta que os dados já dispo-

nibilizados pelo INE não permitam 

aferir com mais rigor como este fenó-

meno in uencia a realidade demo-

grá ca do país, mas, ainda assim, há 

casos, como o de Odemira, em que a 

forte presença de imigrantes sazo-

nais, a trabalhar na agricultura inten-

siva que ocupou o concelho, in uen-

cia de forma evidente a realidade 

local. Não parecem existir dúvidas 

que é sobretudo graças a essa popu-

lação que Odemira aparece nos Cen-

sos 2021 como o concelho que tem 

maior crescimento em termos relati-

vos. Em dez anos, saltou de 26.066 

residentes para 29.523, ou seja, 

ganhou mais 3457 habitantes (mais 

13,3%). “O caso de Odemira deve 

levar-nos a pensar até que ponto é 

que áreas periféricas podem inverter 

processos de declínio populacional 

apoiado nas migrações”, sustenta 

Malheiros, que também investiga esta 

área. “É uma oportunidade para 

re ectir também sobre a qualidade 

de vida destas populações e até que 

ponto, de uma perspectiva puramen-

te populacional, isto é sustentável. 

Aqueles negócios vão manter-se? A 

qualidade de vida é atractiva para, 

quando chegarem as famílias dos tra-

balhadores, eles continuarem ali?”

Os dados ontem divulgados pelo INE 

não surpreendem José Alberto Guer-

reiro, presidente da Câmara de Ode-

mira. “Já sabíamos que era essa a 

tendência no nosso concelho.” Ode-

mira é o único dos 47 municípios do 

Alentejo a registar um acréscimo na 

sua população residente: 13,3%. Em 

termos percentuais, é mesmo o con-

celho do país que mais cresce.  

O fenómeno tem três explicações, 

prossegue o autarca: o impulso dado 

pela componente agrícola, que 

“atraiu e xou muita gente” no con-

celho; o turismo, que “cresceu bas-

tante”; e um outro factor que não se 

repete em nenhum outro no Alentejo: 

o peso que representam as comuni-

dades Tamera e Mooji, constituídas 

na sua esmagadora maioria por cida-

dãos estrangeiros que vivem na natu-

reza de forma auto-sustentável.  

A actividade agrícola, sobretudo a 

cultura de frutos vermelhos, tem um 

peso enorme no acréscimo da popu-

lação presente, diz o autarca. A prova 

está nas freguesias de São Teotónio 

(com uma subida de 35%) e Boavista 

dos Pinheiros (20,9%). Vila Nova de 

Milfontes (mais 12,4%) e Longueira/

Almograve (72,4%), freguesias com 

praia, revelam, por seu lado, o peso 

do turismo no crescimento.  

No entanto, Guerreiro destaca um 

pormenor: os Censos 2021 tomaram 

como referência a população residen-

te, mas se fosse considerada na aná-

lise a população presente, esta “mais 

que duplicaria”. Diariamente, che-

gam e partem pessoas que vêm traba-

lhar no concelho e muitas acabam 

por car. E dessas “continua a não 

haver registo da sua presença”. 

No extremo oposto está Barrancos: 

numa década a sua população redu-

ziu-se em 21,8% (globalmente, o Alen-

tejo perdeu 7%). Florival Baiôa coor-

denador do Movimento Beja Merece+, 

diz que as condições de vida ofereci-

das, sobretudo aos mais jovens, 

“empurram-nos” para fora da região. 

Há pelo menos três décadas que os 

naturais da vila raiana reivindicam 

melhores acessibilidades. “Conheço 

residentes na vila de fronteira que 

vêm ao hospital de Beja para fazer 

hemodiálise ou quimioterapia e estão 

sujeitos a horas de viagem diária. Com 

acessibilidades assim quem é que 

quer morar em Barrancos?” 

Mais a sul, Albufeira ilustra o que 

se passa numa região onde o turismo 

serve de íman para atrair gente jovem 

e reformados. A sua população cres-
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ceu 8,2% na última década — acima 

dos 3,7% observados globalmente no 

Algarve. Luís Coelho, da Faculdade 

de Economia da Universidade do 

Algarve, não tem dúvidas sobre a 

explicação: “Os estrangeiros que 

incorporam a população residente” 

e a mão-de-obra recrutada, sobretu-

do para trabalhar na área da hotelaria 

e restauração. O presidente da Câma-

ra de Albufeira, José Carlos Rolo, 

segue a mesma linha. Os ingleses resi-

dentes zeram da casa de férias a 

segunda residência, “mas cada vez 

mais estamos a atrair gente jovem, 

que vem trabalhar no turismo, e aqui 

ca a residir e trabalhar”. O concelho 

está assim “a rejuvenescer”.  

Vila do Bispo é o município algarvio 

(5722 habitantes) que assinala a maior 

taxa de crescimento (mais 8,8%) nos 

últimos dez anos. “Aí, o fenómeno é 

outro”, diz Luís Coelho. Este conce-

lho “tem vindo a captar a atracção de 

pessoas ligadas a actividades ligadas 

ao mar, como por exemplo o surf, e 

isso pode explicar o crescimento”. 

Porto “resiste”, diz Moreira 
Quem também não escondeu a sua 

satisfação foi Rui Moreira. Entre 2011 

e 2021 o Porto perdeu 5629 habitan-

tes, o que representa uma queda de 

2,4%, mas o presidente da Câmara do 

Porto deu ontem uma conferência de 

imprensa, horas depois dos resulta-

dos preliminares dos Censos 2021 

terem sido conhecidos, para subli-

nhar a “curva ascendente” desde 

2014, um ano depois de  ter chegado 

à autarquia. “Temos agora mais popu-

lação do que tínhamos em 2013.”  

“A avaliação de que a cidade estava 

a perder dezenas de milhares de pes-

soas nos últimos anos não corres-

ponde à realidade. Há de facto um 

rejuvenescimento. Não só consegui-

mos xar população como consegui-

mos compensar as saídas com entra-

das”, apontou. A cidade conseguiu 

“resistir” e o “grande problema foi a 

descida vertiginosa até 2013”.  

O ganho dos últimos anos deve-se, 

na sua opinião, às actividades econó-

micas e à revitalização. “Isto não é 

achismo.”  

Curioso, mas não surpreendente, 

foi para Moreira veri car que a fre-

guesia que mais população perdeu 

foi Campanhã, a mais oriental da 

cidade: “Justi ca as políticas públi-

cas que temos vindo a desenvolver.” 

O centro histórico perde, mas não 

con gura um “grande problema”, e 

as freguesias mais ocidentais conse-

guem xar gente. com M.C.P.

Carlos Dias e Idálio Revez

O que dizem alguns autarcas

Odemira é o que mais 
cresce, Barrancos  
o que mais perde

Três perguntas a 

Os incentivos à natalidade não 
têm tido sido suficientes para 
aumentar os nascimentos, faz 
notar o presidente do INE, 
Francisco Lima.  
Nunca fomos tão poucos 
neste século e só uma vez 
tínhamos assistido a um 
decréscimo da população, em 
1970. Isto deve 
preocupar-nos? 
Claro, porque significa que o 
nosso saldo natural não está a 
ser suficiente. Está negativo e 
isso é logo um sinal de 
preocupação. E agora vemos 
que mesmo os saldos 
migratórios não estão a ser 
suficientes. Olhando para 
estes dez anos, é isto que 
verificamos. Se não houver 
uma reversão do saldo natural, 
em particular dos 
nascimentos, estamos cada 
vez mais dependentes da 
imigração para aumentarmos 
a população. 
Estes dados também são o 
retrato de um fracasso no 
discurso de que é preciso 
repovoar o interior e esbater 
as assimetrias entre essa 
região e o litoral. 
Verifica-se ao longo desta 
década o acentuar da 
concentração da população 
nos municípios do litoral, 
sobretudo à volta de Lisboa. A 
cidade de Lisboa perde, mas 
alguns concelhos à sua volta 
crescem, e o Algarve também. 
Olhando município a 
município, quase todos no 
interior perderam população. 
Ainda não conseguimos 
chegar à fase das explicações 
para estas oscilações, iremos 
lá chegar. 
Estes censos representaram 
uma mudança de método, 
com 99% da informação a 
chegar por via digital. O 
método de trabalho vai mudar 
definitivamente? 
O volume de respostas online 
superou as nossas 
expectativas. Este recurso 
será para manter no futuro e 
não só nos censos. Eles vão 
mudar, porque estamos a 
trabalhar no objectivo de 
termos censos com base em 
dados administrativos — ou 
seja, qualquer cidadão que 
lida com a administração 
pública dá muita informação e 
o nosso desafio é juntar a 
informação censitária das 
diferentes bases de dados. 
Patrícia Carvalho

“Mesmo os saldos migratórios 
não estão a ser suficientes”
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Otelo e Spínola 

Leitor atento que sou, e desde há 

muito, do jornal que dirige, 

sempre resisti à tentação de me 

pronunciar sobre os vossos 

editoriais, que têm merecido, na 

sua generalidade, a minha 

admiração e, não raras vezes, 

entusiástica concordância, pelo 

equilíbrio e ponderação com que 

analisam factos, situações e seus 

protagonistas. Li, assim, com 

surpresa o editorial do número 

de 27 de Julho, assinado por Ana 

Sá Lopes. A jornalista elogia, e 

bem, o depoimento feito pelo 

general Ramalho Eanes sobre 

Otelo Saraiva de Carvalho 

(conheci bem um e outro na 

Guiné) por ter referido os lados 

luminosos mas também os mais 

obscuros do personagem, e, ao 

julgá-lo, não se ter refugiado na 

posição mais cómoda de uma 

abstenção que, ironicamente 

neste caso, acabaria por ser 

eloquente. Pois bem. Ana Sá 

Lopes não seguiu, e fez mal, a 

lição de Eanes, pois que, ao 

referir-se ao marechal António 

se estende até à capital, Yakutsk. 

Já foram consumidos mais de 

600.000 hectares de bosques e o 

fogo continua. E continuará. A 

população de cerca de um 

milhão de pessoas desta imensa 

região tão fria — chega a 

atingir-se os 50 graus negativos — 

já vinha estranhando as 

temperaturas tão altas do mês de 

Junho e mostra-se preocupada 

com o que está a acontecer. Os 

bombeiros russos não têm 

capacidade de resposta e os 

fogos estão a intensi car a 

degradação do permafrost e a 

emissão de gases de efeito de 

estufa, potenciando o 

aquecimento climático num 

círculo vicioso difícil de 

conceber (…). O clima está a 

mudar de forma rápida e com 

grandes oscilações. Não só na 

Sibéria, como em todo o planeta. 

As grandes tragédias que 

julgávamos que só aconteciam 

nos lmes transpuseram o ecrã 

de cinema. A realidade parece 

estar a ultrapassar a cção. (…) 

António Cândido Miguéis 

Vila Real 

de Spínola refere este apenas 

como “cabecilha de uma 

organização terrorista” e 

“homem do MDLP”, esquecendo 

as facetas luminosas do homem 

que teve papel fundamental na 

formação do clima de 

contestação do regime e da sua 

política colonial, que se viveu na 

Guiné no início da década de 70, 

e que tornou pública, em letra de 

forma, a sua discordância e a sua 

oposição, numa obra que o 

general Costa Gomes considerou 

ser “o ideário da Revolução dos 

Cravos “. Aliás, e como refere 

Manuel Lo , em artigo também 

de dia 27 no PÚBLICO, citando o 

biógrafo de Otelo, este “manteve 

sempre admiração por Spínola”. 

Talvez porque, penso eu, o 

conhecia melhor do que aqueles 

que têm dos personagens 

históricos apenas um 

conhecimento livresco e, por 

falta de testemunho pessoal, 

sempre perfunctório. 

João Diogo Nunes Barata 

Ex-chefe de gabinete do 

governador António de Spínola  

na Guiné (1970-1972) 

Otelo e Eanes 
Ana Sá Lopes escreveu um 

excelente texto sobre as 

declarações do antigo Presidente 

Eanes sobre o estratega do 25 de 

Abril de 74. E sobre os 

posicionamentos dos actuais 

primeiro-ministro (dito socialista) 

e Presidente da República, que 

todos sabemos ser da 

direita-moderada. Um não propôs 

e o outro não decretou luto 

nacional, como seria de toda a 

justiça. Sem o voluntarismo, a 

competência e a coragem de Otelo 

Saraiva de Carvalho não teríamos 

tido um 25 de Abril em 1974. Otelo 

e Salgueiro Maia expuseram-se e 

foram decisivos para a vitória do 

Movimento das Forças Armadas 

que derrubou a ditadura de mais 

de 47 anos e terminou com as 

guerras coloniais. 

Domicília Costa 

V. N. de Gaia 

 

Não ia ficar tudo bem? 

Eu sei que o título nos remete 

para os primeiros tempos de 

pandemia, aquele tempo em que 

todos esperávamos que nos 

íamos tornar melhores pessoas. 

Todos sabemos também que o 

desporto, como atividade, tem a 

capacidade de unir, e não de 

separar. Ou seja, os primeiros 

Jogos Olímpicos depois do início 

da pandemia seriam uma lufada 

de ar fresco ao nível do fair-play, 

certo? Pois bem. Aquilo a que 

temos assistido nos Jogos 

Olímpicos é de uma falta de 

respeito enorme. Recusar 

medalhas é vergonhoso para o 

próprio, e para todos aqueles 

que estes atletas representam. 

(…) Estar nos Jogos Olímpicos já 

deveria ser, por si só, um 

orgulho. Não matemos a essência 

do desporto. Caso contrário, o 

que sobrará? 

Pedro Perdigão 

Lousada 

 

A Sibéria devorada  
pelo fogo 

A região siberiana de Sajá-Yakutia 

e os seus bosques está sendo 

arrasada pelos fogos e o fumo já 

Portugal não fez o luto dos capitães de Abril

O
telo Saraiva de Carvalho, 

Ernesto Melo Antunes e 

Salgueiro Maia não 

tiveram as devidas 

homenagens do Estado na 

hora da morte. O cérebro, o ideólogo 

e o protagonista da Revolução dos 

Cravos não foram merecedores de 

luto nacional por diferentes razões. O 

primeiro não as teve porque os dois 

anteriores também não as tiveram. 

Salgueiro Maia morreu a 3 de Abril de 

1992. O primeiro-ministro era Cavaco 

Silva e Mário Soares ocupava Belém. 

Melo Antunes morreu a 10 de Agosto 

de 1999. O primeiro-ministro 

chamava-se António Guterres e em 

Belém estava Sampaio. 

Há 29 anos, Cavaco concedeu aos 

inspectores da PIDE/DGS António 

Augusto Bernardo e Óscar Cardoso 

uma pensão por “serviços 

excepcionais e relevantes”, a mesma 

que recusara três anos antes a 

Salgueiro Maia. Há 22 anos, Guterres 

não fez melhor pelo legado de Melo 

Antunes, o mais moderado do Grupo 

dos Nove e um dos rostos do 25 de 

Novembro. A morte de Melo Antunes 

terá feito jurisprudência e servido de 

desculpa para a vergonha e 

distanciamento com que alguma da 

classe política foi lidando com a 

memória revolucionária do 25 de 

Abril. 

António Costa seguiu os exemplos 

de Cavaco e de Guterres. Dizer que 

este é o momento de todo o país se 

reconciliar com o “coronel Otelo” 

não passa de um eufemismo 

esfarrapado para escapar por entre 

os pingos da chuva do debate que 

Manuel Alegre iniciou. Nesta fase do 

campeonato, o último desejo de 

António Costa era ser cruci cado 

por dar honras de Estado a um 

homem cujo percurso paradoxal 

tinha no currículo o comando do 

golpe que acabou com 48 anos de 

ditadura. 

Como quem decreta o luto nacional 

é o Governo e não o Presidente, 

Marcelo Rebelo de Sousa pôde 

titubear a seu bel-prazer: “Olhando 

para trás, é pena que [os três] não 

tenham merecido [o luto nacional].” 

O primeiro-ministro fez o mesmo: “O 

Estado tem de ter critérios 

consistentes e coerentes.” Olhando 

para trás, a lista de vultos 

homenageados com a declaração de 

luto nacional tem uma coerência sui 

generis, pois tanto inclui a irmã Lúcia 

ou D. José Policarpo, como Hassan II 

de Marrocos ou o imperador Hirohito 

do Japão. Não vale a pena recuar à 

lista da velha senhora à procura de 

mais coerência. 

Otelo, Melo Antunes e Salgueiro 

Maia não ganharam nada com o que 

zeram. Não foram tratados em vida, 

nem na morte com a importância do 

papel que desempenharam. Nem 

dentro dos quartéis (onde teriam tido 

uma carreira mais medalhada, caso 

tivessem continuado a alimentar a 

guerra colonial, nem fora deles.) É 

ingrato.

Otelo, Melo Antunes e 
Salgueiro Maia não 
foram tratados em vida 
nem na morte com a 
importância do papel 
que desempenharam

Editorial

Amilcar Correia
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ão está certo. Uma 

pessoa vira as costas 

e, de repente, faltam 

213.286 portugueses. 

E, logo por azar, nos 

sectores que fazem 

mais falta. 

Sou do tempo em que dizíamos 

que Portugal tinha 11 milhões de 

habitantes, mais coisa, menos coisa. 

Toda a gente sabia que não era mais 

coisa, que era menos, mas não fazia 

diferença, por haver tanta gente. 

Depois, tivemos de bater a 

bolinha mais baixo e dizer que 

éramos 10 milhões e meio. Este 

“meio” era pindérico. Os países 

com populações decentes não 

dizem que têm 60 ou 120 milhões “e 

meio”. 

O “meio” denunciava o nosso 

complexo de inferioridade. 

Fazíamos questão de esclarecer que 

não éramos apenas dez milhões, ó 

não, nem pensar, ora acrescenta lá 

mais quinhentos mil tugas, se 

fizeres favor. 

Agora é um pesadelo. O melhor é 

mudar de assunto mas, caso alguém 

insista em perguntar, teremos de 

baixar a voz e dizer que somos “dez 

milhões”, resistindo absolutamente 

à tentação de acrescentar “e quase 

350 mil”. 

Note-se que, como lisboeta e 

veraneante algarvio, enxoto 

qualquer responsabilidade neste 

descalabro. Tanto Lisboa como o 

Algarve conseguiram aumentar 

substancialmente o número de 

portugueses. Em Lisboa lográmos 

atrair quase 50.000 e no Algarve 

apanharam mais 16.489. 

Cada um desses portugueses 

custou-nos caro. Para cada um 

nascer, foi preciso apresentar 

pessoas, escolher a música certa e 

esperar que chegassem a vias de 

facto. Mas, cada vez que morria 

alguém, lá estávamos nós a 

telefonar da maternidade, a dizer 

que tinha sido encontrado um 

substituto. 

E ainda pudemos pôr alguns de 

parte, para compensar as 

asneiradas do Alentejo (menos 6,9 

%), da Madeira (6,2 %), do Centro 

(4,3%), dos Açores (4,1%) e do Norte 

(2,7%), mal adivinhando que não 

iria chegar para as encomendas.

BARTOON LUÍS AFONSO
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“Também somos humanos” Simone Biles, ginasta 
norte-americana (ao reconhecer um problema  
de saúde mental que já a retirou de duas finais  
de Tóquio 2020, onde é uma das principais figuras)

O NÚMERO NESTE DIA 29 DE JULHO

10,3 
Mais precisamente, 10.347.892. É 
este o número de pessoas a viver 
em Portugal, segundo os Censos. 
São menos 214 mil do que em 2011

1808 Invasões Francesas. O Exército de 
Bonaparte, comandado por Loison, toma a 
cidade de Évora 1890 Morre Vincent van Gogh, 
nome maior do pós-impressionismo, dois dias 
depois de ter atingido o próprio peito com um 
tiro de pistola. Tinha 37 anos 1940 II Guerra 
Mundial. Início da guerra-relâmpago 
(blitzkrieg) da Alemanha nazi contra o Reino 
Unido 1957 É criada a Agência Internacional de 
Energia Atómica 1981 Casamento de Carlos e 
Diana de Gales, na Catedral de S. Paulo, 
Londres 1999 Inauguração da travessia 
ferroviária na Ponte 25 de Abril, em Lisboa  
2010 Morre, aos 55 anos, o actor António Feio

“Onde nos sentimos bem, é aí a nossa pátria” 
Aristófanes (447-386 a.C.), dramaturgo grego  
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Esta crónica regressa em Setembro

O dia em que a música deu nome a um país: Bangladesh

O 1 de Agosto de 1971 
cará sempre para  

a história como o dia  
em que se iniciaram  
os grandes concertos de 
ajuda ou bene cência, 
cujo expoente foi  
o Live Aid, em 1985

o

Nuno Pacheco

D
epois vieram outros, muitos, 

pelas mais variadas causas. 

Mas o concerto que teve lugar 

no Madison Square Garden de 

Nova Iorque, a 1 de Agosto de 

1971 (faz 50 anos no domingo), 

foi o primeiro de uma série de espectáculos 

de bene cência organizados por músicos de 

rock. E num período difícil: os Beatles 

tinham acabado, as drogas ceifavam estrelas 

no apogeu ( Jimi Hendrix, Janis Joplin), o 

concerto de Altamont tinha dado um rude 

golpe nas ilusões de “paz e amor” que 

vinham de Woodstock e sobre o rock pairava 

o espectro da decadência ou do m. 

Até que, ainda a guerra do Vietname 

estava longe de terminar, estalou uma outra, 

a oriente: a do Paquistão com o Paquistão 

Oriental, que declarou independência a 26 

de Março de 1971, num con ito a lembrar a 

sangrenta divisão da Índia, quando nasceu o 

Paquistão independente. A situação era de 

tal modo a itiva (mortes, doenças, mais de 

um milhão de refugiados) que um músico 

indiano com ascendência e família em 

Bengala, onde se centrava o con ito (dois 

conferência de imprensa, onde um jornalista 

pergunta: “Com todos os grandes problemas 

que há no mundo, porque escolheram este 

para fazer alguma coisa?” E Harrison 

responde: “Porque um amigo me perguntou 

se queria ajudar, só por isso”. 

A canção que ele escrevera dizia isso 

mesmo: “My friend came to me/ With sadness 

in his eyes/ He told me that he wanted help/ 

Before his country dies”. E quem se envolveu 

naquilo levou o assunto a sério, pela música 

e pelo resto. Em duas sessões, uma à tarde e 

outra à noite, angariaram-se logo ali 250 mil 

dólares. Depois viria o disco (em LP triplo) e 

o lme, que correria mundo em inúmeras 

salas de cinema. Organizar o concerto foi 

uma dor de cabeça, tratar de fazer o dinheiro 

chegar às mãos certas e a tempo foi muito 

pior. Mas havia algo mais importante, como 

se ouve Harrison dizer no documentário: “A 

tomada de consciência é ainda mais 

importante que o dinheiro, porque, mesmo 

que reunamos 5 milhões de dólares, 

continua a ser pouco, comparado com a 

dimensão do problema”. Ravi Shankar 

partilhava da mesma opinião: “De um dia 

para o outro, toda a gente conhecia o nome 

do Bangladesh, em todo o mundo, porque 

saiu nos jornais do mundo inteiro. Portanto, 

foi muitíssimo valioso”. 

Meio século após o concerto, mais de 

metade dos músicos constantes do cartaz 

morreram, a começar pelo extraordinário 

trio de músicos indianos que abriu o 

espectáculo: Ravi Shankar (1920-2012), Ustad 

Alla Rakha (1919-2000) e Ustad Ali Akbar 

Khan (1922-2009). Tal como George Harrison 

(1943-2001), Leon Russel (1942-2016) e Billy 

Preston (1946-2006). E os outros vão 

avançando na idade, ainda bem activos: Bob 

Dylan (80), Eric Clapton (76), Ringo Starr, 

outro ex-Beatle (81), Jim Keltner (79) e Klaus 

Voormann (83). Mas o 1 de Agosto de 1971 

cará sempre para a história como o dia em 

que a música deu nome a um país, tornando 

mundialmente conhecido o Bangladesh, e 

em que se iniciaram os grandes concertos de 

ajuda ou bene cência, que viriam a ter o seu 

expoente máximo no monumental Live Aid, 

em 1985. E a UNICEF ainda tem, activo, um 

Fundo George Harrison, para acudir às 

tragédias do mundo. 

terços de Bengala são cobertos pelo 

Paquistão Oriental, pertencendo o restante 

terço à Índia) resolveu agir. E não era um 

músico qualquer: chamava-se Ravi Shankar, 

um mestre do sitar indiano, e estava em Los 

Angeles quando o con ito estalou. 

Pensou, de imediato, em fazer um 

concerto seu para angariar dinheiro e ajudar 

as vítimas da tragédia. Por coincidência, 

estava com ele em Los Angeles o ex-Beatle 

George Harrison. Chegara em Junho e tinha 

por tarefa fazer a banda sonora de um lme 

de Howard Worth sobre… Ravi Shankar. 

Quando este lhe falou do con ito e das suas 

intenções, George voluntariou-se: iria fazer o 

concerto com ele. Passou Junho e Julho em 

telefonemas e contactos, reuniu músicos e 

amigos (que actuariam de borla) e marcou-se 

o Madison Square Garden no único dia em 

que estava livre: 1 de Agosto. 

A partir daí foi como uma bola de neve. 

Harrison gravou uma canção dedicada ao 

tema e lançou-a em single, Bangla Desh 

(Bangladesh signi ca nação bengali, ou de 

Bengala, e esse era o nome que começava a 

ser dado ao Paquistão Oriental), as pessoas 

dormiam à porta do pavilhão para comprar 

bilhetes e a imprensa começou a interessar-se. 

A história de todo este processo é contada em 

pormenor no livro biográ co George 

Harrison, À Porta Fechada, de Graeme 

Thompson (ed. portuguesa da Narrativa, 

2017) ou de forma genérica no documentário 

incluído na edição especial do lme The 

Concert For Bangladesh (2 DVD, Apple, 2005). 

Este abre, inclusive, com imagens de uma 

Investigadores do Centro de 
Investigação e Intervenção Educativas  
da Universidade do Porto (CIIE-UP)

Em defesa dos alunos das escolas TEIP

R
esposta ao artigo de opinião do 

secretário de Estado adjunto e da 

Educação, João Costa, intitulado 

Em defesa do Programa TEIP 

(PÚBLICO, 26/7). 

1. Apesar de o secretário de 

Estado dizer que não lhe “compete comentar 

a qualidade de uma investigação académica”, 

o seu artigo é basicamente uma crítica 

acérrima a uma investigação nossa destacada 

no PÚBLICO (23/7). O secretário de Estado 

ataca a suposta “fragilidade metodológica e 

analítica” do estudo. Discordamos, 

obviamente, mas somos investigadores e 

estamos preparados para debater o trabalho. 

Aliás, gostamos de o fazer. 

 

2. Um dos objetivos principais do estudo — 

destacado nas notícias — era veri car se tem 

havido uma aproximação entre as escolas 

secundárias TEIP e não-TEIP nos resultados 

obtidos pelos seus alunos nos exames 

nacionais. A nossa pesquisa demonstra que 

não. Sobre este facto central, João Costa nada 

diz, em nada o desmente. Para se defender do 

facto que apresentamos, acusa-nos de fazer 

generalizações que não fazemos. 

3. João Costa critica-nos por dizermos que 

os critérios de seleção para integração das 

escolas no Programa TEIP são opacos ou 

desconhecidos, referindo: “Esses critérios 

encontram-se de nidos no Despacho 

normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro”. 

Sobre isto, fazemos notar o seguinte: o 

Programa TEIP começou em 2006 e João 

Costa remete-nos para um despacho de 2012 

que, no seu artigo 6.º, relativo ao Acesso ao 

Programa, diz apenas: “Integram o 

Programa TEIP3 os agrupamentos de escolas 

e escolas não agrupadas que acedam ao 

convite da Direção-Geral de Educação, 

formulado com base na análise dos 

indicadores de desempenho e características 

sociais do meio envolvente da escola”. Isto é 

vago e não permite perceber quais as 

condições que possibilitam a uma escola 

integrar o programa. Se houver elementos 

adicionais, exortamos João Costa a torná-los 

públicos e a divulgar as pontuações das 

escolas TEIP em cada indicador relevante. 

De resto, a ausência de critérios concretos 

não será alheia à seguinte observação da 

OCDE (2018): “Há escolas que educam 

fundamentalmente estudantes de 

backgrounds favorecidos que também 

recebem nanciamento TEIP” (OECD 

Reviews of School Resources: Portugal, p. 113). 

 

4. Quanto à referência ao facto de a nossa 

investigação se basear numa “microamostra”, 

João Costa incorre num macroequívoco. 

Dado o universo do estudo (isto é, as escolas 

secundárias TEIP) e o problema em análise 

(os resultados nos exames nacionais), nem 

sequer recorremos a uma “amostra”, mas 

àquilo a que, em estatística, se chama 

“população” — ou seja, a totalidade dos casos, 

o que confere enorme robustez à análise. E, 

saliente-se, “população” para um período de 

15 anos letivos. 

 

5. O secretário de Estado refere a 

existência de relatórios anuais TEIP 

disponíveis na página da DGE. Faltou dizer 

que, exceção feita aos relatórios de 2011 e 

2012, tais relatórios não estiveram 

disponíveis (existiriam?) até há poucos 

meses e o estudo que zemos cou 

concluído em nais de 2020. Faltou também 

dizer que tais relatórios não tratam da 

questão central da investigação aqui em 

apreço. 

 

6. É ainda relevante assinalar que o próprio 

secretário de Estado, apesar da defesa 

acérrima que faz do programa, já tinha 

alertado, numa intervenção recente (https://

www.dge.mec.pt/eventos), para o facto de que, 

quando se “compara os alunos do 

agrupamento TEIP com os alunos com o 

mesmo background socioecónomico num 

agrupamento não-TEIP, não encontramos 

uma grande disparidade de resultados. Isto 

deve inquietar-nos e deve-nos levar a pensar o 

quanto é que estamos a conseguir, nos dois 

contextos, trabalhar com estes alunos”. 

 

7. Dito tudo isto, queremos sublinhar a 

motivação para o trabalho que realizámos: a 

defesa da equidade no sistema educativo. 

Para isso, precisamos de programas de 

discriminação positiva que consigam 

diminuir o fosso entre os estudantes mais 

desfavorecidos e os restantes. Relativamente 

às notas nos exames nacionais do ensino 

secundário, a nossa investigação aponta para 

o insucesso do programa. Infelizmente. Em 

nome da equidade e dos alunos 

desfavorecidos, camos todos obrigados a 

fazer melhor. 

Helder Ferraz, Gil Nata e Tiago Neves

Espaço público
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O Ocidente não pode falhar aos corajosos  
jornalistas da Bielorrússia

Jornalista bielorrussa e líder de equipa 
para a Europa e a Ásia Central na Free 
Press Unlimited

Sempre houve riscos  
em trabalhar  
como jornalista  
na Bielorrússia, mas 
nunca tanto como 
agora. A falta de atenção 
à erosão do sector dos 
meios de comunicação 
independentes na 
Bielorrússia é perigosa

A
s conversações de alto nível da 

líder da oposição bielorrussa 

Sviatlana Tsikhanouskaya na 

Casa Branca a 19 de Julho 

coincidiram com mais uma onda 

de repressão brutal sobre a 

sociedade civil no seu país de origem, onde os 

meios de comunicação social independentes 

já quase foram extintos. O Ocidente deve 

agora dar prioridade máxima à liberdade dos 

media nas negociações com as autoridades 

bielorrussas em troca do levantamento das 

sanções. O retomar da actividade dos meios 

de comunicação independentes deve ser um 

pré-requisito, pelo menos ao mesmo nível da 

libertação dos presos políticos. 

Foram vistas em todo o mundo imagens de 

bielorrussos a exigir pacífica e corajosamente 

um processo livre e justo nas eleições de 

Agosto de 2020. Infelizmente, o mesmo 

aconteceu com a subsequente falsificação dos 

resultados e com as brutais represálias em 

curso contra os manifestantes por parte das 

forças de segurança governamentais. Quase 

um ano após perder as eleições, Aleksandr 

Lukashenko ainda está no poder como 

Presidente e milhares de pessoas foram 

detidas, presas e torturadas. Parece não haver 

limites para o terror que pode ser exercido 

contra os seus inimigos. E sabemos tudo isto 

devido aos corajosos jornalistas no terreno, 

que documentam a perseguição que lhes é 

feita. 

Na semana passada, a polícia invadiu os 

escritórios de mais de 40 organizações sem 

fins lucrativos e meios de comunicação social, 

interrogando funcionários e confiscando 

equipamento. Aquilo que o Governo 

descreveu de forma sinistra como uma 

operação “de limpeza” é claramente um acto 

de retaliação contra os participantes dos 

protestos em massa do ano passado, mas 

também contra as sanções impostas pelo 

Ocidente. Em Maio, os EUA e a UE colocaram 

funcionários do regime bielorrusso na lista 

negra, após um avião da Ryanair ter feito uma 

aterragem de emergência em Minsk, depois 

de um alerta falso de bomba, com o único 

objectivo de retirar do voo e prender o 

jornalista Roman Protasevich. Embora 

Bruxelas e Washington tenham ordenado aos 

seus aviões que evitassem o espaço aéreo 

bielorrusso, Lukashenko deixou um aviso a 

quem o desafiar: ninguém está a salvo onde 

quer que seja. 

Sempre houve riscos em trabalhar como 

jornalista na Bielorrússia, mas nunca tanto 

como agora. As autoridades até já desistiram 

de fingir que aceitam alguns meios de 

comunicação independentes após estes terem 

GLEB GARANICH/REUTERS

feito transmissões em directo de protestos, 

detenções em massa e agressões por parte das 

forças policiais, no seguimento das eleições 

de Agosto de 2020. Não surpreende que os 

media tenham sido uma das primeiras vítimas 

da repressão pós-eleitoral. Protasevich fora, 

anteriormente, um dos fundadores do Nexta, 

um canal dissidente na rede social de 

mensagens Telegram, que publicou milhares 

de notícias sobre protestos para mais de um 

milhão de assinantes. O Governo classi cou 

este canal como “extremista”. 

De acordo com Repórteres sem Fronteiras, 

a Bielorrússia é o pior país na Europa para se 

ser jornalista. Na última contagem, são mais 

de 30 os pro ssionais que estão actualmente 

atrás das grades, incluindo editores, 

jornalistas, fotógrafos, operadores de câmara 

e correspondentes. Há sites a serem 

constantemente bloqueados. As multas e as 

penas de prisão por acusações falsas estão a 

aumentar. 

Nos dois meses que se seguiram à detenção 

de Protasevich, as ameaças aos meios de 

comunicação social independentes na 

Bielorrússia aumentaram. Centenas de 

pessoas continuam a ser forçadas ao exílio 

após a abertura de processos judiciais 

espúrios contra elas. Aqueles que 

permanecem são acusados de extremismo e 

incitamento ao ódio, ameaçados por 

informarem os seus colegas ou forçados a 

fazer con ssões falsas transmitidas na 

televisão estatal. Jornais, repórteres e redes 

sociais pró-regime também difamam os 

detidos, acusando-os de serem nazis ou 

marionetas ocidentais. 

A falta de atenção à erosão do sector dos 

meios de comunicação independentes na 

Bielorrússia é perigosa, uma vez que cria um 

vazio informativo nas fronteiras da UE. Se a 

comunidade internacional democrática quer 

ajudar os media independentes e a sociedade 

civil em geral na Bielorrússia, deve insistir na 

liberdade de imprensa como pré-requisito 

para o alívio das sanções, incluindo a 

suspensão do bloqueio de sites e a libertação 

de todos os jornalistas da prisão. 

Devem também liderar pelo exemplo. Só na 

última semana houve uma série de ataques aos 

meios de comunicação social em toda a 

Europa. O operador de câmara georgiano 

Alexander Lachkarava foi espancado até à 

morte por um grupo de criminosos de 

extrema-direita em Tbilissi, e 50 colegas seus 

foram também agredidos. O jornalista de 

investigação holandês Peter De Vries foi morto 

a tiro em plena luz do dia nas ruas de 

Amesterdão, depois de ter saído das lmagens 

de um talk show. Na Polónia, o Governo está 

descontente com a cobertura crítica ali feita 

sob o pretexto de combater a in uência 

estrangeira maligna. E jornalistas, activistas 

dos direitos humanos, advogados e políticos 

em todo o mundo estão a ser alvo de regimes 

autoritários que utilizam o spyware Pegasus, 

um programa informático de espionagem 

inicialmente destinado a ser utilizado contra 

criminosos e terroristas. Como pode Bruxelas 

tomar uma posição sobre a segurança dos 

jornalistas e a liberdade de imprensa fora da 

UE, quando há tamanha desordem à sua volta? 

É necessário manter a pressão sobre o 

regime, mas também criar oportunidades 

para os bielorrussos. Com o apoio 

aparentemente incondicional de Moscovo, já 

não podemos con ar nas sanções económicas 

para mudar o comportamento de 

Lukashenko. A UE parece actualmente 

obcecada com o pequeno aumento do 

número de requerentes de asilo iraquianos 

que atravessam a Bielorrússia e entram no 

bloco europeu. Serão amanhã os próprios 

bielorrussos a escalar o arame farpado? A 

Europa e o Ocidente deveriam criar 

condições de trabalho favoráveis para os 

jornalistas e meios de comunicação social 

exilados que são forçados a abandonar a 

Bielorrússia, entregando-lhes vistos urgentes 

e acelerando o seu estatuto legal, 

permitindo-lhes expandir os centros de 

comunicação social. Os bielorrussos 

merecem saber que as portas de outros países 

europeus e dos EUA se encontram abertas 

para eles.

Tradução de Nelson Filipe

Maryia Sadouskaya-Komlach
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Política Comissão parlamentar aprovou relatório nal

Centeno, governador, também teve  
uma derrota no relatório do inquérito  
ao Novo Banco

O relatório nal da comissão parla-

mentar de inquérito ao Novo Banco 

aumentou o tom de crítica em relação 

a quem teve responsabilidades no 

passado — apontou “fraude política” 

ao Governo de Passos Coelho e Maria 

Luís Albuquerque, e carregou nas 

falhas de Carlos Costa e Vítor Cons-

tâncio na supervisão —, mas também 

sobre quem está a exercer cargos de 

relevo ao nível político, na supervisão 

e na banca. Mário Centeno é um dos 

que saem a perder, entre o relatório 

inicial e o nal. E, neste caso, tanto 

na qualidade de ex-ministro das 

Finanças como na de governador do 

Banco de Portugal (BdP), função que 

exerce actualmente. Isto, porque a 

maioria dos deputados não acolheu 

a conclusão incluída no relatório pre-

liminar que transpunha um dos argu-

mentos usados pelo BdP para justi

car os pagamentos feitos pelo Fundo 

de Resolução (FdR) ao Novo Banco. 

No relatório preliminar, elaborado 

pelo deputado do PS Fernando Anas-

tácio, constava a seguinte conclusão: 

“A respeito dos pagamentos feitos 

pelo Fundo de Resolução, nomeada-

mente, quanto à con rmação das 

necessidades de capital, um dos ele-

mentos essenciais para determinar o 

valor da chamada de capital, cou 

comprovado que a demonstração, 

validação e veri cação do cálculo de 

capital foi efectuada pelo Banco Cen-

tral Europeu (BCE) e que os procedi-

mentos feitos para apurar o dé ce de 

capital e os montantes que são devi-

dos estão correctos, porque estão 

ancorados nas entidades com com-

petência legal para o efeito.” 

Mas nas votações de terça-feira 

referentes ao capítulo do período 

pós-venda do Novo Banco ao Lone 

Star, esta frase desapareceu. O PSD 

entregou uma proposta de elimina-

ção que foi aprovada por todos os 

deputados, excepto os do PS que 

votaram contra. Isto signi ca que, 

para a maioria dos deputados, a 

comissão não chegou a esta conclu-

são, o que não quer dizer que tenham 

chegado a uma conclusão contrária. 

No entanto, se tivesse vingado, esta 

conclusão ia ao encontro do que o 

Relatório nal da comissão de inquérito aumentou responsabilidades de ex-ministro 
das Finanças na venda do banco. E não acolheu tese do Banco de Portugal sobre 
veri cação de pagamentos pelo Fundo de Resolução ao Novo Banco

Banco de Portugal defendeu para 

justi car as injecções de capital do 

Fundo de Resolução no Novo Banco 

calculadas tendo em conta os rácios 

de capital mínimos exigidos e não as 

perdas geradas pelos activos incluí-

dos no Acordo de Capitalização Con-

tingente (CCA, na sigla inglesa).  

A 3 de Maio deste ano, em reacção 

à auditoria do Tribunal de Contas ao 

nanciamento público ao Novo Ban-

co, o supervisor referiu que “grande 

parte” das recomendações feitas 

pelos juízes naquela auditoria — e que 

se referem aos mecanismos de veri-

cação de informação por parte do 

Fundo de Resolução — já está concre-

tizada, “nomeadamente aquelas que 

incidem sobre os pagamentos”. O 

banco central acrescentou que é 

“competência exclusiva da autorida-

de de supervisão prudencial — no 

caso, o Banco Central Europeu, no 

quadro do Mecanismo Único de 

Supervisão, em que o Banco de Por-

tugal participa — proceder a essa veri-

cação”, mostrando-se convencido 

que “estão veri cadas as exigentes 

condições para que seja prosseguida 

a normal execução dos contratos”. 

Este revés para Mário Centeno, 

governador do BdP, junta-se ao que 

resultou do aumento de responsabi-

lidades atribuídas a Mário Centeno, 

enquanto ministro das Finanças à 

data em que o banco foi vendido. 

Entre as alterações aprovadas está, 

por exemplo, a que atribuiu um papel 

Marta Moitinho Oliveira

A resolução do BES, que deu 
origem ao Novo Banco, decorreu 
em Agosto de 2014. A venda ao 
Lone Star concluiu-se  em 2017

O relatório 
preliminar tinha 
sido considerado 
“parcial” e com um 
“enviesamento 
socialista” por 
Mariana Mortágua, 
do BE, e Duarte 
Pacheco, do PSD, 
respectivamente.  
E a deputada  
do CDS Cecília 
Meireles disse  
que o relatório 
preliminar parecia 
“escrito por  
Mário Centeno”

DANIEL ROCHA
mais activo ao Ministério das Finan-

ças na decisão do Banco de Portugal 

na venda do banco. No relatório pre-

liminar, a decisão surgia apenas atri-

buída ao banco central. Mas na versão 

nal lê-se que o supervisor contou 

com “a colaboração e acompanha-

mento permanente do Ministério 

das Finanças, como resulta das 

cartas trocadas entre o gover-

nador do BdP [Carlos Costa] 

e o ministro das Finanças de 

então”, Mário Centeno. 

Costa e Ramalho pior 
Em relação às novas con-

clusões sobre factos passa-

dos que visam responsá-

veis em exercício de fun-

ções encontra-se ainda a 

que diz que, numa decla-

ração feita a 31 de Março 

de 2017, o primeiro-mi-

nistro, António Costa, 

mostrou “concordância 

com a operação”, que 

afastava a liquidação, 

não teria impacto 

“directo ou indirecto” 

nas contas públicas, 

nem “novos encargos”, 

já que não haveria garan-

tia de Estado. A alteração 

aprovada pelos deputados 

diz que, segundo a auditoria 

do Tribunal de Contas, estas 

declarações “aumentaram a 

opacidade” quanto à comunica-

ção do impacto da venda. 

O relatório foi aprovado na terça-

feira com os votos contra do PS, que 

viu nas mudanças um “ataque parti-

dário”, justi cou o deputado socialis-

ta João Paulo Correia, que acusou o 

PSD de “incoerência” por aceitar a 

ideia de a Comissão Europeia ter con-

dicionado a resolução do BES, mas 

não aceitar que se passou o mesmo 

no momento da venda do banco. 

O relatório preliminar tinha sido 

considerado “parcial” e com um 

“enviesamento socialista” por Maria-

na Mortágua, do BE, e Duarte Pache-

co, do PSD, respectivamente. E a 

deputada do CDS Cecília Meireles 

disse que o relatório preliminar pare-

cia “escrito por Mário Centeno”. 

Mas não é só no plano político que 
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as responsabilidades se agravaram 

entre o relatório inicial e o nal. Tam-

bém a gestão do Novo Banco viu subir 

o tom de crítica, incluindo o actual 

presidente executivo (CEO). Foi 

incluída no relatório nal a conclusão 

de que houve “evidente tratamento 

de favor a um conjunto de grandes 

devedores, designadamente grupo 

Moniz da Maia, grupo Ongoing e uni-

verso Luís Filipe Vieira”. “Estas omis-

sões adiaram ou evitaram a execução 

de garantias pessoais, com ganhos 

efectivos para os referidos devedores, 

que assim conseguiram adiar conse-

cutivamente processos de insolvência 

pessoal”, conclui. 

Além disso, cou também no texto 

nal a conclusão de que o Novo Ban-

co pode vir a ser de novo penalizado 

com o acordo concluído pela admi-

nistração de António Ramalho que 

atribuiu à empresa gestora de fundos 

liderada por Nuno Gaioso Ribeiro a 

recuperação das dívidas da Pro-

movalor de Vieira. 

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Opinião

Miguel Costa Matos

A comissão de inquérito ao Novo 

Banco terminou com estrondo. 

Mais interessados em fazer 

oposição do que em retratar os 

factos, o PSD e Bloco com 

parceiros em geometria variável, 

consoante a conveniência, 

aprovaram conclusões que nunca 

foram sequer mencionadas, 

retiraram citações de depoentes 

que eram inconvenientes às suas 

narrativas e empolaram um 

envolvimento do Governo na 

venda de 2017, desmentida 

consistentemente pela equipa do 

Banco de Portugal que liderou 

esse processo. O cúmulo foi 

quando, perante a mesma 

Comissão Europeia, os partidos 

votaram que o Governo de Passos 

Coelho tinha recebido 

imposições, mas o de António 

Costa foi “incapaz”. A intriga da 

oposição não deve, porém, 

distrair-nos das importantes 

descobertas desta comissão. 

A análise ao relatório Costa 

Pinto, ainda con dencial, 

permitiu compreender que o 

Banco de Portugal não foi 

surpreendido pela volúpia 

autofágica do GES. Já em 2008 o 

BES não tinha su ciente capital 

para descontar o nanciamento 

excessivo ao grupo não 

nanceiro, como mandava a lei. 

Já então o regulador sabia de 

créditos atribuídos sem análise de 

risco. O Banco de Portugal 

perdoou estes excessos. Pedia e 

não recebia as contas de todo o 

grupo. Pensou em consolidar as 

contas na holding (considerada 

obrigatória pelos técnicos) e em 

fechar a torneira às liais 

estrangeiras, mas vergou-se 

sempre perante a recusa dos 

“donos disto tudo”. Só em 2011 é 

que o BES viria a acordar com o 

regulador um plano de redução 

destas exposições e mesmo assim 

só passou estas exposições para 

fundos e papel comercial, de que 

os clientes lesados não nos 

deixam esquecer. Toda esta 

incúria permitiu que Ricardo 

Salgado não recorresse à 

recapitalização da troika e fugisse 

ao escrutínio que a 

acompanhava. 

Os dias nais antes da 

resolução deixam dúvidas. Todos 

tinham certezas sobre poder 

haver recapitalização pública, se 

necessária, mas esta é recusada. É 

pedido que em dois dias se crie 

um plano de recapitalização 

privada, mas, no meio de tantas 

reuniões naqueles dias, banco e 

regulador não falam sobre o que é 

pretendido, para que seja 

possível entregá-lo. Já se 

preparava então a resolução e, ao 

contrário do mito de que Passos 

Coelho terá dito que “não”, foi 

mesmo o BCE que forçou a 

devolução de 10 mil milhões que 

ditaram o m do BES e o difícil 

parto do Novo Banco. 

Já quanto ao “banco bom”, as 

dúvidas dissiparam-se logo no 

início. Onze dias após a 

resolução, já a equipa de gestão 

dizia que o banco estava 

subcapitalizado. O Banco de 

Portugal sabia — tinha pedido 

mais dinheiro —, mas Maria Luís 

Albuquerque não quis dar e o 

Banco de Portugal ignorou que os 

ativos que transferiu para o Novo 

Banco estavam sobrevalorizados. 

Essa decisão revelar-se-ia fatal, na 

medida em que comprometeu a 

reestruturação do banco, adiou a 

constituição de imparidades para 

um momento posterior (leia-se, 

um momento em que passámos 

todos a pagar) e atrapalhou os 

processos de venda, que tanto em 

2015 como em 2017 foram 

fragilizados e apressados por 

estas debilidades. 

A venda era, por imposição 

europeia, a única alternativa a 

uma liquidação, mais destrutiva e 

certamente mais cara do que esta 

saga de chamadas de capital. A 

primeira venda padece de 

expetativas demasiado 

ambiciosas e de um calendário 

mal pensado para coincidir com o 

stress test da Comissão Europeia. 

Meses depois, novo processo de 

venda sofre atrasos inexplicáveis, 

arrastando-se mais de um ano, 

com degradação de ofertas e falta 

de informação aos compradores. 

Tudo isto foi denunciado pelo 

ministro das Finanças, no 

acompanhamento que faz do 

processo, a rmando reiterada 

discordância com a estratégia. 

Mesmo no m, a equipa de 

Centeno entra em jogo para 

reduzir o tamanho da garantia 

pedida pela Lone Star e assegurar 

que o Fundo de Resolução só 

mete dinheiro quando este for 

necessário para repor adequados 

rácios de capital do banco. Serve 

de pouco consolo que se tenha 

limitado a desgraça, mas graças a 

esta condição o Estado poupou já 

638 milhões, mitigando as perdas 

nos ativos tóxicos do acordo de 

capital contingente com os 

resultados positivos no resto do 

banco. 

A tudo isto somam-se as 

de ciências de gestão no Novo 

Banco. Escandalizamo-nos com 

os grandes devedores 

desmascarados, mas o problema 

não são só certos casos, mas 

sobretudo o sistema que o 

permitiu. O banco falhava a 

detetar e acompanhar 

incumprimentos e em constituir 

imparidades. Os auditores 

externos denunciavam-no em 

relatórios con denciais, mas 

mantinham um silêncio 

conivente na certi cação legal de 

contas. As avaliações 

desvalorizavam imóveis sem 

critério e a estratégia de capital 

do banco desconsiderava este e 

outros riscos. Chegou ao ponto 

em que o BCE teve de obrigar o 

Novo Banco a reforçar as 

imparidades em 610 milhões. 

Bem sabemos que o ponto de 

partida era terrível — as perdas 

são quase todas em ativos que 

tiveram origem no BES —, mas as 

correções na gestão interna 

demoraram demasiado e foram 

insu cientes. 

Saímos desta comissão de 

inquérito com nova informação. 

Percebemos que reformas 

importa fazer — como acabar com 

o con ito de interesses de o 

Banco de Portugal acumular 

supervisão e resolução. Mas, 

depois do mal feito, no BES e na 

resolução, o desfecho 

inaceitavelmente caro de tudo 

isto di cilmente poderia ter saído 

mais barato. 

Fazer deste inquérito arma de 

arremesso na gincana partidária, 

como alguns pretenderam (e 

conseguiram), é prestar um 

péssimo serviço ao trabalho que 

lá zemos e, sobretudo, aos 

portugueses. Saibamos ser 

consequentes com o que 

descobrimos e fazer o que for 

preciso para evitar que a incúria 

da supervisão, a fraude da 

resolução ou os erros dramáticos 

da gestão voltem a acontecer.

Líder da JS, deputado e membro 
da comissão de inquérito ao NB

Fazer deste 
inquérito arma  
de arremesso na 
gincana partidária 
(...) é prestar um 
péssimo serviço 
aos portugueses

Ir além da politiquice: o que descobriu 
a comissão de inquérito?
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João Gonçalves Pereira, actual verea-

dor do CDS em Lisboa e crítico da 

direcção de Francisco Rodrigues dos 

Santos, cou de fora das listas da 

coligação autárquica com o PSD lide-

rada por Carlos Moedas. Para o seu 

lugar foi indicado Filipe Anacoreta 

Correia, presidente do conselho 

nacional do CDS. 

A decisão já era esperada, há 

vários meses, mas só se formaliza 

agora: o líder da distrital de Lisboa 

do CDS, que foi o número dois de 

Assunção Cristas há quatro anos, foi 

excluído das listas com a justi cação 

da necessidade de renovação. João 

Gonçalves Pereira foi um dos críticos 

mais visíveis da direcção nacional de 

Francisco Rodrigues dos Santos e o 

seu afastamento está a ser visto 

como um saneamento político e 

uma contradição do líder do partido 

por se ter candidatado ao lugar com 

a defesa da ideia do reforço do peso 

das bases. 

Ao que o PÚBLICO apurou, a deci-

são de afastar o vereador foi contes-

tada anteontem, numa reunião da 

comissão política nacional, por 

Nuno Melo, que tem criticado a 

actual liderança. 

Pedro Simas e Laurinda Alves 
O nome de João Gonçalves Pereira 

foi aprovado pelas estruturas locais 

como o candidato do CDS, assim 

como outros nomes que vão integrar 

as listas da coligação PSD-CDS. É o 

caso de Diogo Moura, presidente da 

concelhia, que vai em quinto lugar, 

e da ex-deputada Isabel Galriça Neto, 

que é a cabeça de lista à assembleia 

municipal. 

Depois do segundo lugar (que 

cabia ao CDS), Carlos Moedas esco-

lheu a independente Joana Almeida 

(que gura na terceira posição com 

o pelouro do Urbanismo), seguida de 

Filipa Roseta, deputada e ex-verea-

dora em Cascais. 

O sexto lugar é de Ângelo Pereira, 

líder da distrital de Lisboa do PSD e 

ex-vereador em Oeiras, e o sétimo é 

de Laurinda Alves, escritora e jorna-

lista, e que foi indicada pelo CDS 

como independente. O lugar seguin-

te é também de um independente, 

escolhido por Carlos Moedas e que 

já estava na candidatura: o virologis-

ta Pedro Simas. 

CDS deixa  
o seu vereador 
fora da lista  
de Moedas

João Gonçalves Pereira, 
crítico da direcção 
centrista, é substituído por 
Filipe Anacoreta Correia

Sofia Rodrigues

As polémicas no adeus a Otelo

Apoiantes de Otelo 
clamaram pelo luto 
nacional, contestaram o 
Governo e deram vivas ao 
poder popular

Foram cerca de duas centenas as 

pessoas que na manhã de ontem se 

despediram à distância do coronel 

Otelo Saraiva de Carvalho. Depois 

do velório de terça-feira, a 

cerimónia, antes da cremação em 

Alcabideche, junto a Cascais, foi 

reservada para familiares e amigos. 

A entrada deixou de ser pela 

escadaria da capela da Academia 

Militar, em Lisboa, e passou a 

fazer-se pela porta de armas da 

unidade. 

Foi por ironia que o homem que 

con ava nas virtudes do poder 

popular tivesse entre o seu corpo e 

os que ainda acreditam nele os 

muros de um quartel. Otelo foi 

militar, chegou a general e morreu 

coronel, mas foi por duas vezes 

candidato a Presidente da 

República, fez comícios, distribuiu 

abraços quando ainda não havia 

sel es. Foi condenado por 

envolvimento com as Forças 

Populares 25 de Abril (FP 25), que 

entre 1980 e 1987 praticaram actos 

de terrorismo que provocaram 17 

mortes. Nunca reconheceu 

qualquer culpa, sempre a rmou a 

sua inocência. 

Ao m da manhã de ontem na 

con uência da Rua Gomes Freire 

com a Dona Estefânia, os que o 

esperavam, entre os nove veículos 

do cortejo automóvel, contestaram 

a distância. Contraditório e 

polémico em vida, os seus 

seguidores seguiram à risca, até ao 

derradeiro momento, o seu 

exemplo. Vigilantes e descon ados, 

criticaram que não houvesse luto 

nacional por “Óscar”, o estratego 

militar do 25 de Abril, e foram, 

duros, para a polémica. 

“Ó Catarina, não seja ridícula! É 

uma vergonha, se estamos aqui, a 

este homem o devemos”, gritou um 

popular com muitos anos de vida a 

Ana Catarina Mendes, a líder da 

bancada parlamentar do PS. “Vim 

aqui a título pessoal com a minha 

mãe”, explicou a dirigente ao 

PÚBLICO. Minutos antes, as duas 

mulheres deixaram um ramo de 

cravos num carro funerário 

colocado à porta de armas para 

receber as oferendas. 

O protesto gritado não cou por 

aqui. A dirigente socialista foi 

juntou-se a um grupo que incluía, 

além de Vasco Lourenço, a ministra 

da Justiça, Francisca Van Dunen, e, 

mais tarde, Isaltino de Morais, o 

autarca de Oeiras que o estratego 

militar do 25 de Abril viria, 

recentemente, a apoiar. Esse grupo 

marcava presença desde as 9h30 e 

nele estava o antigo Presidente da 

República Ramalho Eanes. 

O camarada de armas, adversário 

nos caminhos do Processo 

Revolucionário em Curso e nas 

presidenciais de 1976 e 1980, mas 

amigo, tomou posição num 

comunicado enviado na 

segunda-feira à agência Lusa. 

Eanes, que foi testemunha 

abonatória de Otelo no julgamento 

das FP 25, atribui-lhe “a autoria de 

desvios políticos perversos de 

nefastas consequências”, mas 

sentenciou: “Otelo tem lugar de 

FOTOS: RUI GAUDÊNCIO

proeminência na História.” 

O mesmo pensavam os que o 

esperavam. Não apenas na história 

do 25 de Abril, mas na sua própria, 

cuja memória foi avivada pela 

morte do seu símbolo. A emoção 

junta-se à revolta e alguém grita: 

“Viva o poder popular!” O sonho 

alternativo à democracia 

representativa que Otelo e a 

esquerda militar animaram até ao 

25 de Novembro de 1975. 

À espera da saída do cortejo, só, 

cou Sousa e Castro. “Estou lixado, 

estou muito zangado com os anões 

políticos. Otelo é o símbolo do 25 de 

Abril”, desabafou ao PÚBLICO, 

pensando no dia de luto que não 

existiu. E que, de vez em quando, 

era reclamado. 

A antiga militância otelista, numa 

assembleia improvisada, sem 

agenda e ordem de trabalhos, 

olhava as movimentações com 

descon ança. Ao mais ín mo 

pormenor. O carro fúnebre para 

acolher os cravos da sua dádiva 

dividiu opiniões. “Não é inocente”, 

esgrimiam uns, que tinham 

pensado em cravos lançados sobre 

o veículo que levava o corpo de 

Otelo. “É inocente”, argumentava 

outros, poucos. 

Quando o Mercedes branco que 

transportava a urna saiu, ocorreu a 

catarse. “Otelo, Otelo, Otelo”, 

gritaram. Depois a coluna, em 

marcha lenta, seguiu o seu 

caminho. Na A5, rumo a 

Alcabideche, continuava o seu 

percurso com piscas a funcionar, no 

anonimato do trânsito. 

Política

“Viva o poder popular!”, ouviu-se ontem na despedida a Otelo Saraiva de Carvalho

interpelada, numa reacção de 

radicalismo tribal. “Esta não é a 

hora de discutir, mas de prestar 

homenagem”, disse uma voz que 

não teve eco. É bem verdade que a 

espera, o calor e a chegada da hora 

do adeus, despertaram cânticos — 

Grândola foi interpretada por duas 

vezes — e relançadas as mais 

diversas palavras de ordem. “25 de 

Abril sempre”, o mote das 

comemorações da Revolução dos 

Cravos, da autoria de Jorge Sampaio, 

à sua derivação “25 de Abril sempre, 

fascismo nunca mais”. 

A memória recuperou “O povo 

está com o MFA”, enquanto 

militares de Abril, de Sousa e Castro 

a outros de uma lista de convidados 

da Associação 25 de Abril, iam 

entrando. À porta cou Mário 

Tomé. 

A actriz Maria do Céu Guerra 

Reportagem

Nuno Ribeiro
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Rio garante que “não há dé ce  
de oposição ao Governo”

Líder do PSD diz que, pela 
ordem natural das coisas, 
só fará sentido falar de 
alternativas de direita, ou 
de esquerda, em 2023

Secretário de Estado diz 
que a revisão da 
Constituição e das leis 
eleitorais é a 59.ª  
prioridade do país

Liliana Borges

O actual e o antigo líder do PSD, que, 

a partir de Belém, tem sugerido não 

haver alternativa forte à direita, esti-

veram ontem reunidos para discutir 

os desa os políticos e orçamentais do 

país (ainda que, segundo Rui Rio, não 

se tenha falado do próximo Orçamen-

to). À saída da audiência com o Presi-

dente da República, Rio garantiu que 

“não há dé ce de oposição ao Gover-

no” e defendeu que não faz sentido 

estar a falar agora da construção de 

alternativas de direita, ou de esquer-

da. “Isso é uma coisa que acontecerá, 

se tudo for normal, em 2023”, decla-

rou, acrescentando que não conhecia 

o convite anunciado pelo Chega aos 

partidos de direita para a preparação, 

já, de uma frente alternativa ao exe-

cutivo socialista e que não faria qual-

quer “comentário público” sobre 

declarações de André Ventura. 

Defendendo-se das críticas sobre a 

falta de uma oposição musculada à 

direita, Rio retorquiu que as críticas 

dos partidos políticos até podem ser 

considerados “acutilantes de mais, 

quando estão a dizer mal de tudo per-

manentemente”. Confrontado pelos 

jornalistas sobre o pedido de Marcelo 

Rebelo de Sousa aos representantes 

do sector privado para que lutem por 

protagonistas políticos mais fortes, o 

líder do PSD admite que possa ser 

uma crítica à sua liderança, mas faz 

outras interpretações. “Eu não vi, 

mas tem de perguntar ao Presidente 

da República. Admito que seja, o que 

interpreto é que pretenderá o senhor 

Presidente da República —não é que 

me tenha dito lá dentro — que as asso-

sive cheguei a ouvir o primeiro-minis-

tro a dizer que o PSD não tinha ideias. 

Dá-me ideia que não as leu ou não 

lhes ligou nenhuma. O primeiro-mi-

nistro e o Governo estão por conta e 

risco de um PRR que quiseram dese-

nhar sozinhos”, criticou, apontando 

que apenas 25% das verbas deste pla-

no é destinada às empresas. 

Costa descartou PSD 
Sobre a negociação do próximo Orça-

mento Rio lembrou as palavras de  

António Costa que determinam a 

posição dos sociais-democratas. 

“Podiam as circunstâncias ser outras, 

porque podíamos ter de jogar entre a 

nossa convicção e o equilíbrio do país. 

Mas, há um ano, o primeiro-ministro 

foi claríssimo quando disse que, se 

para um Orçamento ser aprovado 

precisasse do PSD, ele se demitia”, 

lembrou, atirando as negociações 

para as bancadas do BE e do PCP. Mas 

avisou que a revisão da legislação 

laboral que estes exigem pode preju-

dicar a competitividade do país. 

A proposta de Rio é, por isso, que 

se crie “melhor emprego e mais 

bem remunerado”, apesar de “não 

ter efeitos imediatos do ponto de 

vista eleitoral”, ao contrário de 

“aparecer uma ponte, uma estrada 

ou um hospital”. 

É uma das bandeiras dos candidatos 

autárquicos da Iniciativa Liberal (IL) 

e que o partido acaba de transformar 

em projecto de lei que entregou 

ontem na Assembleia da República: 

os liberais pretendem aumentar a 

participação variável dos municípios 

de 5% para até 10% da quota do IRS 

dos contribuintes com domicílio scal 

nos respectivos concelhos. O valor é 

calculado sobre a respectiva colecta 

líquida das deduções de cada sujeito 

passivo. 

A medida visa, segundo a IL, três 

objectivos: “dotar o poder local de 

mais recursos nanceiros; permitir 

que cada município decida o montan-

te de receita pública necessária para 

fazer face à despesa pública; e conce-

der aos autarcas margem de manobra 

na política scal a seguir, de modo a 

que através da dedução à colecta do 

IRS se estimule a competitividade 

económica dos seus municípios”. 

Os 5% do IRS dos contribuintes de 

cada município são uma das parcelas 

do bolo de receitas scais dos conce-

lhos, em que se incluem também, por 

exemplo, a derrama do IRC; o IMI; 

7,5% da receita do IVA cobrado aos 

sectores do alojamento, restauração, 

comunicações, electricidade, água e 

gás; uma subvenção geral do Fundo 

de Equilíbrio Financeiro (de 19,5% da 

média da receita do IRS, IRC e IVA); e 

uma subvenção especí ca a partir do 

Fundo Social Municipal, consoante as 

atribuições e competências transferi-

das da administração central para 

cada um dos municípios. 

A IL defende que “a descentraliza-

ção deve também ser scal”, dando 

ao poder local poderes de decisão 

sobre o seu nanciamento.

IL quer dar às 
câmaras 10% 
do IRS, para 
cobrar ou não

Maria Lopes

Rio não comentou desafio do Chega para preparar “união de direita”

MIGUEL A. LOPES/LUSA

ciações patronais sejam mais inter-

ventivas na defesa dos seus interes-

ses”, a rmou Rio. 

O líder social-democrata aprovei-

tou o encontro para voltar a criticar 

o Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR), que terá sido o tema principal 

do encontro. “Todos os anos estamos 

mais distantes da UE, estamos um 

pouco mais pobres. Não vou dizer 

que o PRR seja a última oportunida-

de, mas o caminho não está exacta-

mente o que nós pretendíamos”, 

a rmou, lembrando que “por três 

vezes” o PSD apresentou propostas. 

“O Governo nunca nos ouviu, inclu-

Municípios podem actualmente 
“oferecer” 5% do IRS ao munícipe

Sofia Rodrigues

O secretário de Estado adjunto do 

primeiro-ministro, Tiago Antunes, 

acusa Rui Rio de propor a revisão da 

Constituição e do sistema eleitoral 

como “moeda de troca” para o 

governo dos Açores. Em declarações 

ao podcast Política com Palavra, do 

PS, Tiago Antunes lança a suspeita 

sobre qual é a “agenda escondida” 

do líder do PSD ao anunciar apenas 

as propostas, mas só as divulgar 

após as autárquicas. “Isso deixou-

me inquieto”, comenta. 

“A Constituição surge como moe-

da de troca de um acordo para che-

gar ao poder. Fico preocupado que 

Tiago Antunes acusa líder do PSD de querer 
mudar a Constituição para agradar ao Chega

se venda a Constituição em troca de 

um governo regional”, a rma, refe-

rindo que foi o líder do Chega que 

revelou os compromissos assumi-

dos com o PSD — revisão da Consti-

tuição e reforma da Justiça — para 

viabilizar o governo dos Açores. 

“Como estes dois aspectos estão na 

reforma do PSD, tudo indica que é 

a concretização de uma promessa 

feita ao Chega. Acho francamente 

grave — porque a Constituição não 

pode ser uma arma de barganha 

entre partidos para chegar ao poder 

nos Açores”, aponta. 

O governante admite que é sem-

pre possível “retocar” a lei funda-

mental, mas insiste que esse não é o 

centro das atenções do país. “A revi-

são constitucional ou a reforma do 

sistema eleitoral estão em 59.º lugar 

na prioridade dos portugueses”, 

defende, apontando a recuperação 

da economia, das aprendizagens, o 

reforço do SNS, a conclusão do pro-

cesso de vacinação e o combate à 

desprotecção laboral como as maio-

res preocupações do Governo. 

Admitindo que não é possível 

“escrutinar” toda a proposta de revi-

são constitucional do PSD, Tiago 

Antunes criticou uma: inscrever um 

limite ao endividamento público. 

Luís Carneiro fez questão de desva-

lorizar. “Sendo importante, este 

tema não é o de maior prioridade 

para a vida das pessoas”, disse na 

apresentação de uma candidatura 

autárquica, admitindo, no entanto, 

que se deve responder “a novas 

expressões de cidadania e a uma 

vontade de maior de proximidade 

do sistema político aos eleitores”. 

Sem o PS, o PSD não consegue 

avançar com qualquer reforma, tem 

sublinhado Rui Rio. Na apresentação 

da reforma do sistema eleitoral, Rio 

acusou Costa de “não aceitar mudar 

nada” e previu que as alterações só 

se farão por “pressão da opinião 

pública”. 

A reforma “moderada” que Rio 

propõe para o sistema eleitoral pas-

sa por uma redução de 15 deputados 

(dos actuais 230) e pelo desdobra-

mento dos maiores círculos eleito-

rais, criando-se um círculo nacional 

de compensação.

Tiago Antunes 
diz-se “inquieto” 
pelo facto de o 
PSD só revelar as 
propostas na 
íntegra depois 
das autárquicas

“Não poderíamos responder a esta 

crise da forma como respondemos”, 

argumentou, acrescentando que é 

o re exo da ideia de que “não há 

alternativa” à austeridade. 

Logo no dia em que o líder do PSD 

apresentou a reforma do sistema 

eleitoral, na passada sexta-feira, José 
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Sociedade Peritos sugerem espaços para info-excluídos obterem certi cados

Recolher 
obrigatório e 
limite de horário 
em restaurantes 
podem acabar

O recolher obrigatório e as limitações 

horárias em restaurantes, cafés e pas-

telarias não constam da proposta de 

plano feita por um grupo de especia-

listas a pedido do Governo. Estas 

medidas de controlo da pandemia, 

actualmente em vigor nos concelhos 

de risco elevado e muito elevado, 

podem ser suspensas no Conselho de 

Ministros de hoje.  

Na reunião de terça-feira no Infar-

med, os peritos concluíram haver 

condições para começar a aliviar 

algumas das medidas restritivas em 

vigor e sugeriram que se pense na 

possibilidade de aumentar o número 

de pessoas por mesa nos restauran-

tes. No entanto, não foram feitas 

sugestões em relação aos horários de 

funcionamento destes espaços. 

“A proposta está redigida no senti-

do de podermos olhar para as medi-

das de um ponto de vista global e não 

local. A nossa convicção é que, nesta 

fase, será esse o caminho: deixar de 

prestar tanta atenção ao nível local e 

de ter regras rígidas, como até aqui 

tínhamos. É tentar simpli car e ter 

medidas transversais ao continente. 

Ao nível local, deve continuar a haver 

espaço de manobra para, mediante 

certas circunstâncias, poderem ser 

tomadas certas medidas por parte das 

administrações regionais de saúde”, 

diz ao PÚBLICO o matemático Óscar 

Felgueiras, um dos autores da pro-

posta que servirá de ferramenta para 

o Governo tomar decisões para os 

meses que aí vêm. 

No nal da reunião do Infarmed, 

em declarações aos jornalistas, a 

ministra da Saúde, Marta Temido já 

antecipou o m das restrições por 

concelho, falando na necessidade 

de “uniformidade” de medidas 

perante a prevalência da variante 

Delta do vírus SARS-CoV-2 “em mais 

Peritos defendem simpli cação de novas 
medidas e olhar para o país como um 
todo. Certi cado digital poderá ser pedido 
numa lista mais extensa de actividades

de 95% do território nacional” e um 

“número muito signi cativo de con-

celhos em que a incidência é supe-

rior a 120 casos por 100 mil habitan-

tes” a 14 dias. 

“Como o Cartão de Cidadão” 
Se o executivo seguir as propostas 

destes peritos, num futuro próximo, 

mostrar o certi cado digital covid-19 

para entrar em vários espaços públi-

cos passará a fazer parte do dia-a-dia. 

O documento comprova que o cida-

dão foi vacinado contra a covid-19, 

que realizou um teste com resultado 

negativo ou que recuperou da doen-

ça. O objectivo, assume Óscar Felguei-

ras, é que “transportar o certi cado 

digital seja tão rotineiro como andar 

com o Cartão de Cidadão”. 

Ao PÚBLICO, Raquel Duarte, que 

também faz parte do grupo de espe-

cialistas que elaborou este plano em 

quatro níveis (actualmente, o país 

está no nível um), em função do avan-

ço da vacinação, explica que sugerem 

que o certi cado seja obrigatório no 

acesso a vários espaços públicos (sem 

avançar quais), mas não para já. O 

grupo só recomenda que esta medida 

entre em vigor quando for viável, ou 

seja, quando uma parte maior da 

população já estiver completamente 

vacinada. Mais de metade (52%) da 

população adulta portuguesa já tem 

a vacinação completa contra a covid-

19 e 67% já recebeu pelo menos uma 

dose. Para obter o certi cado digital 

é necessário receber as duas doses da 

vacina (ou uma, no caso da vacina da 

Janssen), o que signi caria que muitos 

portugueses não poderiam entrar em 

vários espaços públicos sem fazer um 

teste à covid-19 ou provarem que 

recuperaram da doença nos últimos 

meses. 

A ideia de o certi cado digital ser 

alargado a outras actividades econó-

micas e espaços públicos também foi 

Sofia Neves

Fonte: DGS PÚBLICO
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temos neste momento em vigor e de 

alargar, digamos assim, aquilo que é 

a possibilidade do funcionamento das 

actividades económicas”, referiu. 

Na terça-feira, depois das apresen-

tações dos peritos, o presidente da 

Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues, quis também deixar 

um recado sobre o certi cado digital, 

que considerou essencial “na transi-

ção” e em áreas fundamentais como 

a hotelaria, a restauração, o comércio 

e o desporto para o regresso à norma-

lidade. “É necessário que a vacinação 

valha essa diferença no regresso à 

normalidade”, disse, desa ando os 

que não querem ser vacinados 

(incluindo 25% dos mais jovens) a 

“mudarem de atitude”. 

“Apesar de tudo, estamos numa 

situação de melhoria e os números 

estão a começar a descer, algo que 

parece ser transversal a todo o ter-

ritório do continente. Vamos come-

çar a ver uma inversão da tendência 

de subida nas próximas semanas. 

Fomos surpreendidos por duas 

variantes nos últimos meses, nunca 

estamos livres disso, mas há razão 

para algum optimismo por causa da 

adesão da população às medidas e 

à vacinação”, diz, por sua vez, Óscar 

Felgueiras. 

Também o Presidente da Repúbli-

ca se mostrou “irritantemente opti-

mista” depois da ronda de apresen-

tações no Infarmed e abriu a porta 

outros municípios, a outras regiões do 

país [actualmente a medida só está 

em vigor nos concelhos de risco ele-

vado e muito elevado aos ns-de-se-

mana]” para “facilitar a vida não ape-

nas aos utentes, mas também aos 

restaurantes”. “Acho que faz sentido 

fazer um apelo aos presidentes das 

câmaras municipais para expandirem 

esta experiência que acaba por ajudar 

a dinamizar a economia local.” 

Siza Vieira disse ainda que o Con-

selho de Ministros vai analisar “todas 

as medidas restritivas” actualmente 

em vigor e terá a possibilidade de 

“alargar” o funcionamento das acti-

vidades económicas. “Eu julgo que 

amanhã [hoje] no Conselho de Minis-

tros vamos ter a possibilidade de revi-

sitar todas as medidas restritivas que 

deixada esta quarta-feira pelo minis-

tro da Economia. Pedro Siza Vieira 

apontou que os certi cados digitais 

são “uma boa maneira” de permitir 

que “um conjunto grande de activi-

dades funcione sem pôr em risco a 

saúde da população”. “Com um cer-

ti cado digital nós podemos perceber 

que uma pessoa que acede a um res-

taurante, estabelecimento hoteleiro 

ou casino representa um baixo risco 

para os outros porque precisamente 

comprova a vacinação ou a testagem 

para as pessoas que não estão vacina-

das”, sublinhou. 

O ministro fez um balanço positivo 

da medida e disse também que “faz 

sentido” que a apresentação do certi-

cado digital para entrar em alguns 

estabelecimentos seja “alargada a 
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AVISO
1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 19/2012, 

de 8 de maio, torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, a 
2021-07-23, uma notificação de uma operação de concentração de empresas 
apresentada ao abrigo do disposto no artigo 37.º do referido diploma.

2. A operação de concentração em causa consiste na adjudicação à Transdev 
Douro, S.A. (“Transdev Douro”) da concessão do serviço público de transporte 
rodoviário de passageiros regular na área geográfica dos municípios de Baião, 
Castelo de Paiva, Cinfães, Marco de Canavezes e Resende, que integra o Lote 
1 da Concessão, atribuída por concurso lançado pela CIM do Tâmega e Sousa 
(“Concessão”). 

3. As atividades das empresas envolvidas são as seguintes:
 • Transdev Douro – sociedade que integra um grupo de empresas nacionais 

e internacionais que se encontra ativo, em Portugal, entre outros, no sector 
do transporte rodoviário pesado de passageiros e de mercadorias.

 • Concessão – universalidade de direitos e obrigações sobre um conjunto de 
ativos afetos à exploração da concessão de serviço público de transporte 
rodoviário de passageiros regular na área geográfica dos municípios de 
Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Marco de Canavezes e Resende, que 
integra o Lote 1 da Concessão, atribuída por concurso lançado pela CIM do 
Tâmega e Sousa.

4. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem 
identificar o interessado e indicar o respetivo endereço postal, e-mail, n.º de 
telefone e fax. Se aplicável, as observações devem ser acompanhadas de 
uma versão não confidencial, bem como da respetiva fundamentação do seu 
caráter confidencial, sob pena de serem tornadas públicas.

5. As observações devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo 
de 10 dias úteis contados da publicação do presente Aviso, indicando a 
referência Ccent. n.º 37/2021 – Transdev / Concessão de Transportes da CIM 
Tâmega e Sousa (Lote 1), através do e-mail adc@concorrencia.pt.

para um alívio de medidas nas próxi-

mas semanas. Insistindo na e cácia 

da vacinação e no “esforço” dos espe-

cialistas para dar “o espaço de mano-

bra de decisão”, Marcelo pediu ao 

Governo que opte por medidas sim-

ples e de comunicação fácil. “Fiquei 

com a sensação que é muito impor-

tante que essas linhas [de descon

namento] sejam simples na sua apre-

sentação às pessoas”, a rmou. 

A equipa de Raquel Duarte e Óscar 

Felgueiras deixou ainda uma suges-

tão ao Governo: que as autarquias 

criem locais para que os portugue-

ses sem acesso à Internet ou a meios 

electrónicos (como pessoas idosas 

ou em situação de sem abrigo) pos-

sam obter com facilidade o certi ca-

do de vacinação. “A generalidade 

das pessoas terá um telemóvel ou 

poderá ter acesso ao certi cado digi-

tal com ajuda de familiares, mas as 

pessoas info-excluídas devem con-

seguir tê-lo de forma relativamente 

fácil. Isto passa por criar alguma 

estrutura de apoio, algum gabinete, 

seja o que for, na autarquia, onde as 

pessoas podem ir pedir o documen-

to. São questões que têm que ser 

minimizadas de forma a uma imple-

mentação mais transversal do certi-

cado”, diz Felgueiras.

PAULO PIMENTA

O plano para o alívio das medidas rela-

cionadas com a covid-19 apresentado 

na terça-feira pelos especialistas reco-

menda que o teletrabalho se deve 

manter “sempre que possível” até que 

85% da população esteja totalmente 

vacinada. Segundo o plano de vacina-

ção, isso deverá acontecer entre nal 

de Setembro e início de Outubro, pelo 

que só nessa altura se deve levantar a 

obrigatoriedade do teletrabalho nos 

concelhos de maior risco. 

Os peritos que estiveram reunidos 

com o Governo no Infarmed pro-

põem que o descon namento se faça 

em quatro fases, consoante a taxa de 

vacinação (neste momento, o país 

está no nível um, com metade da 

população totalmente vacinada). 

Nas fases um, dois e três, os espe-

cialistas defendem que o teletrabalho 

e os horários desfasados devem man-

ter-se “sempre que possível”. Só no 

nível quatro, quando mais de 85% da 

população tiver a vacinação comple-

ta, admitem que o regime em vigor 

deixe de se aplicar. Cruzando o plano 

dos peritos com os dados fornecidos 

pela task force de vacinação, prevê-se 

que 81% da população estará protegi-

da contra a doença a 26 de Setembro, 

uma percentagem já muito próxima 

dos 85% previstos no plano de des-

con namento. Assim, só no nal de 

Setembro ou início de Outubro esta-

rão reunidas as condições para o país 

entrar no nível quatro do descon na-

mento, momento em desapareceriam 

as restrições, incluindo a obrigatorie-

dade do teletrabalho. 

Neste momento, o teletrabalho é 

obrigatório nos 116 concelhos do con-

tinente classi cados como sendo de 

risco elevado e muito elevado. As 

regras em vigor prevêem que em 

Raquel Martins

“Sempre que possível”

Peritos recomendam 
teletrabalho pelo menos 
até final de Setembro

PUBLICIDADE

todos os concelhos de risco elevado, 

muito elevado e extremo o teletraba-

lho é obrigatório sempre que as fun-

ções em causa o permitam e o traba-

lhador disponha de condições para 

as exercer, não sendo necessário 

acordo escrito (quando o teletrabalho 

não é possível, tem de haver horários 

desfasados). 

Excepcionalmente e quando enten-

da não estarem reunidas as condições 

para adopção do regime, o emprega-

dor pode comunicar por escrito ao 

trabalhador esse facto e demonstrar 

que as funções não são compatíveis 

com o teletrabalho. Se o trabalhador 

discordar, pode pedir a intervenção 

da Autoridade para as Condições do 

Trabalho, a quem compete veri car 

os factos invocados pela entidade 

patronal. Nos restantes concelhos, de 

risco moderado, o teletrabalho é ape-

nas recomendado e deve seguir as 

regras do Código do Trabalho, nomea-

damente a existência de um acordo 

escrito entre trabalhador e patrão. 

Mas há situações em que o teletra-

balho é obrigatório, independente-

mente do grau de risco de cada con-

celho. É o que acontece nos casos em 

que o trabalhador, mediante certi

cação médica, se encontra abrangido 

pelo regime excepcional de protecção 

de imunodeprimidos e doentes cró-

nicos ou nos casos em que tenha uma 

de ciência, com grau de incapacida-

de igual ou superior a 60%. 

São também abrangidos os traba-

lhadores com lho ou outro depen-

dente a cargo que seja menor de 12 

anos, ou, independentemente da ida-

de, com de ciência ou doença cróni-

ca. O PÚBLICO perguntou ao Governo 

se vai manter o regime em vigor até 

que se atinja uma taxa de vacinação 

de 85%, mas não recebeu resposta até 

ao nal desta edição.

Agora o teletrabalho é obrigatório em 116 concelhos do continente

PAULO PIMENTA

Limitações horárias em 
restaurantes, cafés e pastelarias 
não constam da proposta

Os jovens com 18 e mais anos já 

podem fazer a marcação online da 

vacina contra a covid-19. O auto-agen-

damento foi aberto ontem ao início 

da tarde, mas a “grande a uência”, 

como explicou ao PÚBLICO fonte da 

task force da vacinação, levou a que o 

site estivesse indisponível durante 

cerca de três horas. O problema cou 

resolvido por volta das 17h. 

Ultrapassado o problema do site, 

qualquer pessoa acima dos 18 anos 

que ainda não tenha vacina marcada, 

nem tenha tido covid-19 há menos de 

seis meses, pode marcar a hora e local 

para ser vacinado através do site. 

Depois de cumpridos os passos pedi-

dos, o utente recebe um SMS a con-

rmar a marcação num prazo até 72 

horas. Caso não receba essa mensa-

gem ao m de cinco dias, deve voltar 

a fazer o auto-agendamento. 

A grande procura que se tem regis-

tado por parte dos mais novos tam-

bém tem levado a que as vagas em 

vários centros de vacinação se esgo-

tem com alguma rapidez, situação que 

vai sendo resolvida à medida que che-

gam mais doses a Portugal. Desde que 

a plataforma para o auto-agendamen-

to foi criada, a 23 de Abril, que mais 

de 2,7 milhões de pessoas zeram a 

marcação da vacina online, adiantou 

fonte da task force da vacinação. 

O calendário inicial do grupo que 

coordena a vacinação previa que o 

auto-agendamento para as pessoas 

com idade igual ou superior a 18 anos  

tivesse cado disponível na semana 

passada, mas a limitação de vacinas 

disponíveis no país acabou por atra-

sar o processo alguns dias. Espera-se 

que o problema seja atenuado a partir 

da próxima semana, com a chegada 

de cerca de um milhão de vacinas. 

Ana Maia

Elevada procura deixou site indisponível

Auto-agendamento da vacina 
aberto para jovens a partir dos 18

Mais de metade 
da população 
portuguesa (52%) 
já tem a 
vacinação contra 
a covid-19 
completa

Na terça-feira, na reunião no Infar-

med, o coordenador da task force 

referiu que Portugal recebeu nos pri-

meiros três trimestres deste ano 

menos 5,4 milhões de vacinas face às 

previsões iniciais. Mas, apesar das 

limitações, tem sido possível avançar 

a bom ritmo na vacinação: 52% da 

população portuguesa já tem a vaci-

nação completa.
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Juiz exige mais bens a Luís Filipe Vieira  
para cumprir caução de três milhões de euros

Enquanto não reforçar 
bens, ex-líder do Benfica 
continuará em prisão 
domiciliária, o que se 
mantém desde dia dez

Imóveis pertencem a 
sociedades de familiares do 
empresário. Entregou 
também o passaporte como 
medida de coacção

Mariana Oliveira

O juiz Carlos Alexandre determinou 

anteontem que os bens apresentados 

pelo ex-presidente do Ben ca, o 

empresário Luís Filipe Vieira, não são 

su cientes para garantir a caução de 

três milhões de euros decretada no 

âmbito do processo conhecido como 

Operação Cartão Vermelho. Isso mes-

mo foi con rmado ao PÚBLICO por 

fonte do Tribunal Central de Instru-

ção Criminal (TCIC). 

Já ontem, a pedido do juiz, o Con-

selho Superior da Magistratura, fez 

um esclarecimento, dando conta que 

Carlos Alexandre proferiu na véspera 

uma decisão sobre as propostas de 

caução apresentadas pelos arguidos, 

um despacho que seguiu pelo correio 

nesse dia para as defesas, que ainda 

não foram noti cadas do documento. 

Não se informa, contudo, qual é o 

sentido da decisão. 

Segundo o PÚBLICO apurou, em 

causa estão essencialmente as 

acções do Ben ca — Vieira possui 

uma participação de 3,28% da SAD 

ben quista — que o ex-presidente do 

clube da Luz apresentou para pres-

tar a caução. O Ministério Público 

(MP) considerou que o valor das 

acções para este efeito não deve ser 

o actual valor de mercado — já que o 

preço dos títulos está in accionado 

pelo interesse do empresário norte-

americano John Textor em adquirir 

25% da SAD das “águias” — havendo 

o risco de haver uma rápida desva-

lorização que não acautele devida-

mente os interesses da Justiça. Deve, 

por isso, ser considerado apenas o 

valor médio das acções ao longo dos 

últimos anos, um montante substan-

cialmente inferior.  

Só para se ter noção das oscila-

ções, na passada sexta-feira as acções 

chegaram a valer quase 4,5 euros, 

mais do dobro do que em Março pas-

sado, altura em que foram vendidas 

a 2,22 euros. 

Carlos Alexandre exige, por isso, 

a Vieira um reforço dos bens que 

apresentou, ou seja, das acções e de 

um imóvel avaliado por um pro s-

sional certi cado em um milhão e 

43 mil euros, que foi igualmente 

dado para garantir a caução de 600 

mil euros decretada ao lho de Viei-

ra, Tiago, que também é arguido no 

caso. 

As contas da defesa do antigo pre-

sidente do clube da Luz foram outras. 

Apresentou um penhor sobre as mais 

de 753 mil acções da SAD ben quista 

detidas por Vieira e que na cotação 

dos últimos dias valem mais de três 

Defesa do ex-presidente do 
Benfica ainda não foi notificada 
da decisão de Carlos Alexandre

ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

milhões de euros (à cotação do fecho 

de ontem valiam três milhões e 97 mil 

euros). Antecipando a eventual osci-

lação das acções, a defesa do ex-diri-

gente desportivo decidiu ainda acres-

centar os 443 mil euros que sobram 

do imóvel também apresentado por 

Tiago Vieira.  

Luís Filipe Vieira está em prisão 

domiciliária, sem pulseira electróni-

ca, desde o dia dez deste mês e assim 

continuará pelo menos até prestar a 

caução de três milhões de euros. Ini-

cialmente foi de nido um prazo de 

20 dias para o fazer, um limite que 

deverá ter sido estendido.  

Sónia Trigueirão

O juiz de instrução criminal Carlos 

Alexandre aceitou a proposta de 

pagamento da caução de cinco 

milhões de euros a que Joe Berardo 

cou sujeito como medida de coac-

ção no processo que investiga os 

créditos concedidos pela Caixa 

Geral de Depósitos (CGD). A infor-

mação foi avançada pela SIC Notí-

cias e con rmada pelo PÚBLICO 

junto do advogado do empresário 

madeirense. 

A caução foi prestada através de 

Joe Berardo garantiu caução com hipoteca a imóveis  
que valem oito milhões de euros. Carlos Alexandre aceitou

uma hipoteca a imóveis que perten-

cem a sociedades de familiares do 

empresário madeirense que tem um 

valor aproximado de 8 milhões de 

euros. 

Joe Berardo foi detido no âmbito 

de um processo que investiga os cré-

ditos atribuídos pela Caixa Geral de 

Depósitos (CGD). Em causa estão 

crimes de fraude, burla e abuso de 

con ança. No dia 2 de Julho, o 

empresário saiu em liberdade na 

condição de apresentar a caução 

num prazo de 20 dias. 

Além do pagamento da caução, 

Joe Berardo também teve de entre-

gar o seu passaporte e cou proibi-

do de contactar, por qualquer meio, 

directamente ou por interposta pes-

soa, André Luiz Gomes, seu advoga-

do e também arguido no mesmo 

processo, ou de se dirigir às respec-

tivas casas ou postos de trabalho. 

Em causa neste processo estão 

suspeitas em relação à forma como 

Berardo conseguiu obter, em 2006, 

empréstimos da CGD, que, nove 

anos depois, em 2015, ainda revela-

vam uma exposição daquele banco 

à Fundação Joe Berardo na ordem 

dos 268 milhões de euros em crédi-

tos malparados. Mas não foi só: o 

grupo de Berardo terá, segundo um 

comunicado da PJ, causado, no 

total, “um prejuízo de quase mil 

milhões de euros” à CGD, ao Novo 

Banco e ao BCP, “tendo sido identi-

cados actos passíveis de responsa-

bilidade criminal e de dissipação de 

património”. 

Berardo terá montado um esque-

ma de dissipação de património e 

dinheiro, através de empresas-veícu-

lo, como forma de conseguir escapar 

aos credores. 

Entre outra, terá contraído um 

empréstimo na CGD de 349 milhões 

de euros destinados a comprar 

acções do BCP, que viriam a desva-

lorizar-se pouco depois. Segundo a 

PJ, o grupo de Berardo “tem incum-

prido com os contratos e recorrido 

aos mecanismos de renegociação e 

reestruturação de dívida para não a 

amortizar”. 

No âmbito da mesma investigação 

já foram constituídos 13 arguidos. 

Além de Berardo e do advogado 

Grupo de 
Berardo terá 
causado prejuizo 
de quase mil 
milhões de euros 
à CGD, Novo 
Banco e BCP

André Luiz Gomes, são também 

arguidos Renato Berardo e Jorge 

Sabino Rodrigues Berardo, lho e 

irmão do empresário madeirense. 

Do rol de arguidos fazem ainda 

parte o ex-presidente da Caixa Geral 

de Depósitos (CGD) Carlos Santos 

Ferreira, suspeito de ter favorecido 

Berardo na concessão de emprésti-

mos bancários, So a Catarino, vogal 

do conselho de administração da 

Associação de Colecções, e Fátima 

Câmara, contabilista na Madeira. 

A Sociedade Luiz Gomes & Asso-

ciados, Atram — Sociedade Imobi-

liária SA (detida a 100% pela mulher 

de Berardo, Carolina Berardo), a 

Associação Colecção Berardo, a 

Associação de Colecções, a Moagens 

e Associadas SA e a Metalgest — 

Sociedade de Gestão, SGPS, SA são 

também arguidas. 

O ex-presidente das “águias” está 

ainda proibido de contactar com 

várias pessoas, incluindo os adminis-

tradores da SAD ben quista e o gestor 

Vítor Fernandes, que foi nomeado 

pelo Governo para presidir ao novo 

Banco de Fomento, mas que não che-

gou a tomar posse. Vieira está igual-

mente proibido de contactar qual-

quer administrador ou funcionário 

do Novo Banco, que continua a ser 

presidido por António Ramalho, líder 

da equipa de que Vítor Fernandes fez 

parte. Isto porque, segundo o MP, 

vários pro ssionais deste banco aju-

daram Vieira a comprar, por um sex-

to do valor, uma dívida de 54,3 

milhões de euros que uma das suas 

empresas, a Imosteps, tinha à insti-

tuição bancária. 

Os outros três arguidos — além de 

Vieira, foi detido o seu lho e dois 

empresários próximos do então pre-

sidente do clube da Luz — saíram em 

liberdade, cando obrigados ao paga-

mento de cauções, que variam entre 

os dois milhões de euros e os 300 mil 

euros. A segunda caução mais pesada 

foi determinada ao empresário José 

António dos Santos, fundador do 

maior grupo do sector agro-alimentar 

em Portugal e o maior accionista indi-

vidual da SAD ben quista, que terá 

disponibilizado  44,7 milhões de 

euros em negócios que envolveram 

o então presidente das “águias”. com 
Sónia Trigueirão

3,28% 
É a percentagem de acções da 
SAD benfiquista detidas por Luís 
Filipe Vieira que este apresentou 
como activo para prestar a 
caução de três milhões de euros  
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ACESSO AO 
ENSINO SUPERIOR 2021 

SÁBADO, DIA 31, 00H00
CONHEÇA AS VAGAS E AS NOTAS 
PARA TODOS OS CURSOS
O PÚBLICO oferece-lhe uma página interactiva 
onde pode fazer as pesquisas como quer. 
Curso a curso, universidade a universidade. 
Saiba qual foi a nota do último colocado 
no ano passado, em cada curso, para melhor 
se orientar nas suas escolhas deste ano. 
E compare as vagas e as médias de acesso 
entre as diferentes hipóteses disponíveis. 
Temos vários artigos preparados para 
o ajudar a escolher

2 DE AGOSTO
SERÁ QUE AS MÉDIAS SOBEM 
OU DESCEM ESTE ANO?
Neste dia o PÚBLICO guia-o pelos 
resultados nas provas de ingresso 
deste ano. Mal o Ministério da Educação 
divulgue os resultados, terá aqui toda 
a informação que lhe interessa

6 DE AGOSTO
ARRANCAM AS CANDIDATURAS 
AO ENSINO SUPERIOR
Reportagens e entrevistas que 
neste momento-chave o ajudam
a enquadrar toda a informação

Conteúdo reservado a quem assina o PÚBLICO
Junte-se a nós e apoie o bom jornalismo
publico.pt/assinaturas 



16 • Público • Quinta-feira, 29 de Julho de 2021

Sociedade

“A crise social  
ainda não chegou”

A crise social que irá emergir desta 

pandemia tem vindo a ser adiada 

por força das moratórias e dos 

apoios ao lay off simpli cado, avisa 

a presidente da direcção da Cáritas 

Portuguesa. E porque a pobreza 

não se resolve atirando-lhe com 

milhões em cima, Rita Valadas 

defende a criação de medidas 

ajustadas às necessidades de cada 

família e de cada território e que o 

Rendimento Social de Inserção 

deve sair da alçada exclusiva da 

Segurança Social, para passar a ser 

uma medida interministerial. 

Como avalia o risco de 

agravamento da pobreza em 

Portugal ao longo de 2021 e nos 

tempos que se seguem? 

É uma fonte mais de dúvidas do 

que certezas, até porque as 

estatísticas e os estudos 

contradizem-se entre si e eu tenho 

duas perspectivas: uma 

perspectiva que advém dos dados 

do Eurostat, que referem que 

houve uma relativa estabilização 

do risco de pobreza ao longo de 

2020, e depois tenho a percepção 

do território que mostra um 

agravamento das situações e que 

nos aparecem muitas famílias que 

não recorriam à Cáritas e que 

precisam agora da nossa ajuda. 

Algumas dessas famílias, elas 

próprias, ajudavam outras, o que é 

um bocadinho assustador, mas 

corresponde à realidade em que 

famílias de classe média se vêem 

agora. 

Qual foi o tipo de apoio mais 

procurado? 

Para além do apoio alimentar 

normal, que mantivemos 

exactamente igual, reforçámos o 

sistema de vales de bens essenciais, 

que podem ser descontados tanto 

em bens alimentares como em 

outros bens essenciais, e houve 

aqui um grande incremento. E 

depois, nos apoios económicos, o 

maior pedido foi para apoios à 

renda de casa. O pânico de car 

sem casa é muito real e muitas 

pessoas que viram o seu 

Rita Valadas A presidente da direcção da Cáritas Portuguesa 
alerta: a crise social ainda está para chegar. E avisa que distribuir 
dinheiro não resolve as situações de pobreza

rendimento baixar deixaram de ter 

condições para resolver esse 

problema. 

A diminuição de rendimentos 

nestas famílias de classe média 

decorre de que factor? 

São aquelas famílias que viviam, 

por exemplo, de pequenos 

negócios, ou que estavam 

dependentes do turismo e 

restauração, cujos negócios foram 

suspensos. Isto começou logo em 

Abril de 2020, nessa altura já 

estávamos a ter pedidos, e 

continua até hoje, tanto que este 

programa, que supostamente ia ter 

três meses, ainda está activo e 

ainda estará, porque creio que a 

crise social ainda não chegou. Esta 

crise sanitária teve algumas 

almofadas fortes, mas que não 

resolvem os problemas. 

As moratórias? 

E o lay off. Há várias empresas que 

só vão perceber se conseguem 

fazer a retoma no momento em 

que as coisas estiverem mais 

normalizadas. Nessa altura, vão 

perceber se podem manter o 

número de empregos ou se vão ter 

que passar a recrutar menos 

pessoas. 

Por isso diz que a crise ainda 

não chegou? 

Sim, porque o tempo da crise 

social é sempre diferente do tempo 

da crise económica. A situação das 

pessoas só começa a ser 

visivelmente crítica quando as 

empresas que lhes pagam o salário 

não conseguem manter o emprego. 

E só quando o subsídio de 

desemprego acaba, sem que a 

economia tenha feito uma retoma, 

é que as pessoas caem em crise. 

A taxa de risco de pobreza em 

Portugal estava nos 16,2% em 

2019. Corremos o risco de voltar 

aos 19,5% de 2013 e 2014? 

É possível que isso aconteça, mas 

não tenho condições de adivinhar 

o que aí vem. Se conseguirmos 

fazer uma retoma segura, se 

utilizarmos os recursos que aí vêm 

com muito propósito e muita 

intenção, talvez consigamos que as 

pessoas não caiam no desemprego. 

O que quer dizer com uma 

“retoma segura”? 

Signi ca que vamos ter que avaliar 

as necessidades e as 

potencialidades dos territórios. 

Nós somos um país pobre, mas não 

temos uma pobreza igual em todo 

o lado. Há pessoas em zonas rurais 

que têm pensões de 200 euros e 

que conseguem aforrar. Se 

vivermos em Lisboa, 200 euros 

não chegam para ninguém 

sobreviver. Portanto, não é com 

medidas iguais para todos que se 

luta contra a pobreza (e, ainda por 

cima, dizemos lutar contra a 

pobreza em vez de erradicar a 

pobreza, isto é, partimos 

derrotados) e essa é uma luta 

desigual, se não tivermos muita 

consciência do que é que se passa 

no terreno. 

Defende, portanto, medidas 

diferentes? 

Medidas à medida do que as 

famílias precisam, das suas 

competências, e do que há no 

território. Porque há famílias que 

nem que tenham muito dinheiro 

vão alguma vez conseguir sair da 

pobreza. Se tiverem problemas de 

violência, saúde mental, etc., por 

muito dinheiro que tenham, não 

vão conseguir resolver o problema. 

Portanto, medidas à medida das 

situações e das oportunidades. 

Mas como é que se consegue 

quebrar esta amarra da pobreza 

que, em Portugal, é algo que se 

herda? 

Herda-se mesmo e esse é o 

problema. Até agora, apesar de 

termos hoje medidas de política 

social bastante mais intencionais, a 

verdade é que não conseguimos 

combater a pobreza. E a alteração 

da taxa é uma coisa relativamente 

pouco sentida no terreno: ser 16% 

ou 19% não é uma diferença que se 

note muito no terreno. 

Não será por causa da lógica 

assistencialista na luta contra a 

pobreza que as pessoas, mesmo 

subindo acima da linha da 

pobreza, que estava em 2019 

nos 540 euros mensais, estão 

demasiadamente expostas ao 

risco de voltarem a cair abaixo 

dessa linha? 

Acho que isto não tem nada a ver 

com assistencialismo. O que as 

pessoas apontam como 

assistencialismo (ou caridade, ou o 

que for que as pessoas queiram 

utilizar como adjectivo) é um 

recurso que só pode deixar de 

existir quando a situação não for 

crítica. Há dois ritmos de olhar 

para o problema: um é o ritmo de 

dar de comer a quem tem fome e o 

outro é promover, inserir. O 

Rendimento Social de Inserção, 

por si só, como o próprio valor de 

referência que anda à volta dos 

200 euros diz, não permite que 

ninguém mude de situação. Mas 

também sabemos que foi e tem 

sido muito importante para 

algumas situações de pobreza 

extrema. Mas não tirou ninguém 

da pobreza. Na génese, a ideia era 

que houvesse uma 

contratualização com as pessoas e 

essa contratualização passava por 

um investimento transversal a 

várias áreas governamentais que ia 

retirar a pessoa da pobreza. Essa 

intervenção ao nível do projecto de 

vida e da contratualização da 

situação é talvez uma falha do 

sistema porque, como dizia uma 

técnica da Cáritas que trabalha 

com o RSI, no último momento, 

quem está a trabalhar com o RSI é 

uma técnica sem recursos e uma 

família sem condições de vida. 

Como é que se garante que o 

RSI não se limita a aliviar aqui e 

ali as situações de pobreza, mas 

que é efectivamente capaz de 

retirar as pessoas dessa 

situação? 

Este mecanismo devia envolver 

todas as áreas governamentais e 

Hora da verdade

Natália Faria, Eunice Lourenço 

(Renascença) Texto  

Daniel Rocha Fotografia

O tempo da crise 
social é sempre 
diferente do tempo 
da crise 
económica. A 
situação das 
pessoas só começa 
a ser visivelmente 
crítica quando as 
empresas que lhes 
pagam o salário 
não conseguem 
manter o emprego 
 
[O RSI] devia ser 
interministerial. 
Seja qual for o 
modelo que 
queiram adoptar,  
o investimento tem 
de ser transversal



Público • Quinta-feira, 29 de Julho de 2021 • 17

Sociedade

Portugal soma quase 10% de 

trabalhadores pobres. Como é 

que o Estado deveria responder 

a estas ineficiências do 

mercado de trabalho? 

Se isto acontece, alguma coisa 

está mal. Acho que há duas áreas 

em que devíamos investir. Uma é 

saber como é que se garante um 

rendimento estável e adequado e 

um trabalho digno. Como é que 

digni camos o trabalho de tal 

forma que quem trabalha não 

seja pobre? Pode ser por uma 

razão de rendimento inadequado, 

mas porquê? Pode ser porque é 

uma família extensa, e uma das 

coisas que um estudo publicado 

este ano mostra é que, quanto 

mais crianças existem a cargo, 

maior é a probabilidade de as 

famílias caírem na pobreza. 

Mas quais serão as respostas 

para que deixemos de ter uma 

percentagem tão significativa 

de trabalhadores pobres e 

para responder ao facto de a 

taxa de risco de pobreza nas 

famílias com três ou mais 

crianças a cargo estar quase 

nos 40%? 

Mais uma vez, juntando a escola, 

juntando a saúde, a Segurança 

Social e juntando o Instituto de 

Emprego. 

Aumentar o salário mínimo 

nacional não seria um primeiro 

passo? 

Não sei se teremos capacidade 

para isso. Aumentar o nível do 

salário mínimo nacional seria 

importante, assim como as 

pensões muito baixas, mas nós 

temos que garantir a 

sustentabilidade das medidas. E 

não tenho a certeza se 

conseguimos suportar um 

aumento do salário mínimo. Em 

muitas empresas, associações e 

instituições que sobrevivem de 

pessoas que ganham o salário 

mínimo nacional, de cada vez que 

este aumenta, o sufoco de pagar 

salários é brutal. 

O sector social é um dos 

sectores em que há mais 

trabalhadores com o salário 

mínimo. Não acha possível 

mudar essa realidade? 

Essa situação tem que ser 

avaliada do ponto de vista da 

sustentabilidade. Claro que 

gostaria que o salário mínimo 

fosse mais alto, mas pode estar a 

acontecer que uma pessoa está a 

receber o salário mínimo e não 

consegue suportar a sua situação 

familiar porque há outra pessoa 

desempregada ou porque tem 

muitas crianças que precisam de 

determinado tipo de apoios que a 

família não consegue garantir, 

razão pela qual não levam os 

meninos a fazer avaliação 

precoce e estes chegam depois à 

escola com problemas de audição 

ou de visão. Seja qual for a 

pergunta, a matriz primeira é: em 

termos de resposta, tem de estar 

toda a gente junta, e temos que ir 

até ao limite das nossas 

possibilidades para garantir um 

salário digno e um trabalho digno 

para as pessoas todas. 

não só uma. Se zermos depender 

isto só da Segurança Social, por 

muito competente e capaz que a 

rede da Segurança Social seja no 

país, não consegue chegar às 

questões da habitação, da saúde, 

da educação. E sem agir nessas 

áreas todas não conseguimos tirar 

[as pessoas da pobreza] e vamos 

acabar por manter as famílias no 

mesmo nível do problema. 

O RSI devia então sair da alçada 

exclusiva da Segurança Social e 

passar a ser interministerial? 

Devia ser interministerial, sim. Seja 

qual for o modelo que queiram 

adoptar, o investimento tem de ser 

transversal. Na área da intervenção 

social, o trabalho em rede é uma 

necessidade absoluta. E a rede não 

é feita só por um, nem sequer é 

manejada só por um. E nós temos 

di culdade em fazer rede com 

propósitos que às vezes podem ser 

plurianuais e que têm uma 

dimensão de tempo bastante mais 

rápida do que os ciclos políticos. 

O RSI já obriga a que as crianças 

frequentem a escola e à 

inscrição dos beneficiários nos 

centros de emprego. Há outras 

condições que deveriam ser 

colocadas para garantir a 

eficácia desta ajuda? 

A obrigatoriedade de as crianças 

frequentarem a escola foi um dos 

sucessos do RSI. É obrigatório estar 

registado no centro de emprego, 

no centro de saúde e frequentar o 

ensino. E isso fez diferença, mas 

estamos a falar da obrigatoriedade 

de cumprimento por parte de 

quem aufere do RSI. O resto são 

caixas dos diversos serviços, que 

garantem o apoio, mas não 

conversam entre si. Na fase-piloto 

do então Rendimento Mínimo 

Garantido (RMG), houve um 

grande investimento nas equipas, 

nas redes, no investimento com 

propósito de olhar para cada caso e 

ver qual era o modelo, mas, por 

alguma razão, isso foi-se perdendo, 

até se deixar car de facto a 

intervenção reduzida a um técnico/

uma família ou um técnico/um 

A sustentabilidade das medidas

“Não sei se conseguimos 
suportar um aumento  
do salário mínimo”

Confesso que ainda 
não consegui 
ultrapassar o medo 
que tenho do PRR. 
Temos uma 
habilidade 
especial para  
o desperdício

utente. E isso não vai fazer reverter 

a situação, além de podermos estar 

a sujeitar uma família a 50 

atendimentos em sítios diferentes e 

eventualmente ao abuso na 

utilização dos recursos. 

Sendo verdade que o RSI só 

chegou a 5% da população 

pobre, dever-se-ia alargar a base 

de elegibilidade do RSI, fazendo 

aproximar os seus valores da 

linha da pobreza, como vem 

defendendo Carlos Farinha 

Rodrigues? 

Eu acho que isto não chega, 

porque isto não é uma questão de 

falta de dinheiro. Distribuir 

dinheiro não resolve as situações 

de pobreza, porque muitas são 

bastante mais subliminares do que 

só o dinheiro e o não poder 

comprar. Temos problemas de 

saúde mental graves — se há área 

que tem de ser chamada a este 

problema é a saúde mental na 

comunidade, na proximidade, não 

é a saúde mental de gabinete e de 

secretária. Depois temos 

dependências, problemas legais, 

problemas de vítimas de violência 

vária, nomeadamente a 

doméstica. 

Em que é que os milhões do 

Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR) devem ser 

usados, para que sirvam para 

alguma coisa? 

Confesso que ainda não consegui 

ultrapassar o medo que tenho do 

PRR. Relembro o EQUAL 

[programa comunitário 

enquadrado na estratégia europeia 

de emprego visando as pessoas 

mais vulneráveis] e a quantidade 

de investimento na quali cação 

dos pro ssionais que se fez: eu 

hoje, se quiser procurar uma das 

ferramentas do EQUAL, nem 

sequer a encontro na Internet, 

porque as plataformas foram 

abaixo, etc.. Portanto, nós temos 

uma habilidade especial para o 

desperdício. O que é 

absolutamente contra a 

perspectiva que se devia ter 

quando temos tanta pobreza. 

Vivemos na abundância, temos 

para tudo, mas depois criamos 

desperdício sem resolver os 

problemas. Portanto, somos 

pobres a viver como ricos e temos 

pouca atenção às coisas que, se 

assumíssemos que vivemos numa 

sociedade escassa, faríamos. 

Quem percebe a escassez sabe que 

tem que poupar aqui, guardar ali, 

não pode deitar fora. E nós temos 

esta contradição em tudo. E por 

isso este meu medo do PRR. Acho 

que devemos todos ter muita 

consciência da forma como 

gastamos aquele dinheiro, como 

se fosse nosso, e de avaliar o 

impacto de cada medida passo a 

passo, para ter a certeza que é 

válida. E se não for, há que, com 

toda a honestidade e coragem, 

dizer que não.
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Local Alunos de Direito descomplicam as leis para os seus vizinhos

Há Direito, o projecto que quer levar 
justiça e igualdade aos bairros sociais

Leonel Gomes Cá nasceu no Bairro 

do Fim do Mundo, no Estoril. Tam-

bém conhecido por Bairro Novo do 

Pinhal, este é um bairro social como 

tantos outros em Portugal, mas o 

morador quer mudar esta realidade. 

Por isso criou o projecto Há Direito, 

para mostrar aos amigos e vizinhos 

que, ao melhor compreenderem a lei, 

mais oportunidades surgem e o Fim 

do Mundo é só o início. 

“Em Portugal, existe um problema 

com os bairros sociais. Durante o dia 

não zeram nada, nem aprenderam 

nada, mas, na verdade, não há apoios 

efectivos. Ninguém sabe o que há aqui 

nem quem vive aqui e as medidas 

aplicadas são más porque não conhe-

cem o bairro”, explica. 

Leonel é estudante de Direito na 

Universidade Lusíada e, tendo um 

sentido de justiça apurado, decidiu 

que era altura de mudar o paradigma 

destes bairros. Percebeu rapidamen-

te — e em particular durante a pande-

mia — que, quando uma notícia mais 

polémica é publicada, há sempre 

comentários que mencionam leis, 

que acusam algo ou alguém de ilega-

lidades e surge sempre a palavra 

“anticonstitucional”. No entanto, 

a rma, “as pessoas reclamam, mas 

não sabem quais são os seus verda-

deiros direitos”. 

Face a esta situação, uniu-se a um 

amigo, André Simões, e apresentou-

-lhe aquilo que, nove meses depois, 

ganhou o nome Há Direito. 

“Foi um dos melhores dias da 

minha vida”, começa por contar 

Leonel. O ponto de encontro foi o 

campo de futebol e, pelas 15h de dia 

20 de Junho, entraram os primeiros 

participantes. “Fomos à sorte… Não 

sabíamos quantas pessoas iam apa-

recer, mas cámos surpreendidos! 

Foram entre 25 e 30”, relembra, 

acrescentando que se notavam pre-

sentes “os estereótipos ‘betinhos’ e 

‘chungas’, mas, no nal, foi a melhor 

conexão de sempre”. 

De acordo com o estudante, “a 

maioria dos participantes nunca teve 

um código de Direito à frente, nunca 

viu uma lei e nunca a interpretou” e 

foi isso que, enquanto equipa, quise-

ram mudar. 

A sessão no Bairro do Fim do Mun-

do começou com uma palestra de 

um professor sobre igualdade de 

oportunidades e noção de justiça. 

Depois foi a vez dos alunos voluntá-

No Bairro do Fim do Mundo, no Estoril, houve uma “conexão entre ‘betinhos’ e ‘chungas’”. A culpa foi  
do Há Direito e o projecto não quer car por aqui. O objectivo é tornar o direito acessível a todos

Simularam casos e “no palco 
estavam os juízes, que éramos 
nós [voluntários], e a nossa capa 
era a capa do traje académico”

FOTOS: DR

Assim, explica Leonel, “demos a vol-

ta à situação e começámos o dia a 

perguntar quem queria ser empreen-

dedor ou criar uma empresa. Come-

çaram logo a surgir respostas. Havia 

quem quisesse montar uma barbearia 

ou quem quisesse criar uma empresa 

de bolos”. Rapidamente os voluntá-

rios do projecto explicaram o proces-

so de criação, a questão das férias e 

despedimentos e, ainda, direito labo-

rais. Mas depressa chegaram à ques-

tão do crime. 

“É notório que em bairros sociais 

existe crime, é uma realidade”, par-

tilha o criador do projecto. Por isso 

mesmo, a tarefa passou por “olhar 

para as especi cidades do direito 

penal, a questão das detenções e 

tentar não usar palavras tão jurídi-

cas, porque isto é um tema compli-

cado”. 

Na última fase do dia dividiram os 

participantes em dois grupos e apre-

sentaram dois casos práticos: um 

relacionado com empresas e outro 

com o direito do trabalho. A tarefa 

dos participantes era, com base 

naquilo que tinha sido partilhado ao 

longo do dia, perceber qual a melhor 

forma de expor e defender o caso: 

“no palco, estavam os juízes, que éra-

mos nós [voluntários], e a nossa capa 

era a capa do traje académico”, expli-

ca Leonel entre risos. 

De acordo com o futuro advoga-

do, “os bairros sociais são, a nível de 

mobilização, muito difíceis… Houve 

muito trabalho por trás. Para ir ao 

encontro das pessoas, é preciso 

fazer um estudo de campo: pergun-

tar o que gostavam de saber mais e 

o que é mais importante para eles. 

Podemos achar que há informação 

muito importante que deve ser 

divulgada, mas depende do contex-

to das pessoas”. 

Por isso mesmo, o Há Direito não 

depende apenas de Leonel, André e 

Margarida, mas de mais 12 voluntá-

rios que zeram a magia acontecer (e 

aos quais se uniram professores que 

acompanharam todo o processo e 

aferiram a qualidade e veracidade 

daquilo que era dito aos participan-

tes). Através de uma publicação na 

Internet e de divulgação na faculda-

de, vários foram os alunos interessa-

dos no projecto. Depois da primeira 

fase de entrevistas, Leonel sentiu 

necessidade de “a nar as pessoas 

para ter a certeza de que tinham o 

per l certo”. Portanto, numa segunda 

etapa, a abordagem escolhida foi 

“fazer perguntas de direito, numa 

espécie de prova à queima-roupa. 

Fazia-lhes várias perguntas rápidas e 

tinham que saber responder rapida-

mente, correctamente e sem lingua-

gem formal”, explica. 

“Foi lindo! Senti as pessoas a dizer 

‘muito obrigado por me teres dado 

esta oportunidade’… No início, 

demos um caderno a cada um dos 

participantes e, no nal, eram tantos 

os que tinham notas apontadas que 

nem queríamos acreditar”. 

É por agradecimentos como este 

e por acreditar no potencial de quem 

vive em bairros sociais que Leonel 

não quer car por aqui: “A ideia é 

entrar em bairros mais problemáti-

cos porque queria agarrar jovens 

com 13 e 14 anos. Porque podemos 

mostrar-lhes que podem vir a ser um 

advogado um dia, por exemplo”. A 

primeira edição, no Bairro do Fim do 

Mundo, serviu como um “teste ao 

projecto para perceber se é possível 

sair do papel”. 

Depois da prova de fogo, Leonel 

espera agora seguir para o Bairro da 

Torre, também em Cascais, já que o 

projecto é patrocinado pela câmara 

municipal, em parceria com a Take It 

e a Sociedade de Advogados Albu-

querque & Almeida. Para o jovem, “o 

direito não são só leis, é mais do que 

isso. E, por isso, o objectivo é poder 

mostrá-lo a toda a gente”. Texto edi-
tado por Ana Fernandes

Mariana Marques Tiago

rios que se associaram ao projecto. 

Explicaram a importância da exis-

tência de leis e normas e, conta Leo-

nel, “neste ponto a Margarida [uma 

voluntária] deu um exemplo muito 

bom! Disse-lhes: Sabem o que é direi-

to? Vocês chegaram aqui, meteram 

a máscara, desinfectaram as mãos e 

sentaram-se: só isto já é direito”. E 

foi através deste registo informal que 

os voluntários desmontaram algo 

que, por vezes, é visto de forma com-

plexa e desinteressante. 

Das empresas ao crime 
Face a uma plateia tão interactiva, 

houve necessidade de perceber qual 

a matéria em que se deviam focar. 

“Fomos à sorte… 
Não sabíamos 
quantas pessoas 
iam aparecer, mas 

cámos 
surpreendidos! 
Foram entre 25 e 
30”, diz Leonel
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SEGUNDA A SÁBADO

Edifício devoluto tem 
projecto aprovado para 
receber 3000 
trabalhadores. Há vários 
investimentos previstos

João Pedro Pincha

É um esqueleto de betão enorme 

onde as grades velhas abanam com 

o vento e contrasta com o núcleo 

compacto e colorido de Moscavide, 

mesmo ali ao lado. A obra parou há 

uma década e o que era para ser 

uma superfície comercial tornou-se 

em devoluto pouco agradável para 

quem passa. Agora existe um pro-

jecto para alterar esta paisagem, 

que o presidente da Câmara de Lou-

res diz ser “um buraco no tecido 

urbano”. 

Bernardino Soares visitou ontem 

o local que a partir de 2023 poderá 

receber até 3000 pessoas. O velho 

esqueleto de 37 mil metros quadra-

dos vai transformar-se num edifício 

de escritórios e o promotor diz que 

este “é talvez o primeiro da Grande 

Lisboa em que há a ideia de que não 

é só um espaço de trabalho”. Hen-

rique Silva, da Nor n, que represen-

ta a gestora de fundos Orion, a r-

mou que se trata de um projecto 

“para uma nova época”. 

Situado nas traseiras do Comando 

Metropolitano da PSP, o edifício terá 

“três grandes pátios centrais e seis 

Novo pólo empresarial  
de Loures está a surgir  
entre Moscavide e Sacavém

subpátios, o que lhe vai permitir ter 

luz e ventilação natural”, explicou 

Bruno Pereira, do atelier Saraiva e 

Associados.  

A abertura de varandas, a criação 

de uma cobertura utilizável pelos 

trabalhadores e a colocação de vege-

tação pelo imóvel são características 

que diferenciam o projecto, acredi-

ta o arquitecto, e que estiveram na 

origem dos “muitos contactos” que 

a Nor n já recebeu, acrescentou 

Henrique Silva. 

No investimento de 70 milhões de 

euros cabe ainda espaço para insta-

lar alguma restauração e comércio, 

ainda que uma das preocupações da 

autarquia e do promotor tenha sido 

não roubar clientela ao centro de 

Moscavide. “Dar vida a este espaço 

era fundamental”, disse o vereador 

Tiago Matias, “mas não queríamos 

prejudicar a nossa Rua Augusta de 

Loures”, brincou. 

Atrair para aquele local uma gran-

de empresa ou algumas médias é a 

intenção do promotor, que está ali-

nhada com a estratégia da autarquia 

de ali criar “um grande pólo tecno-

lógico e de serviços”, disse Bernar-

dino Soares. “A xação de milhares 

de novos postos de trabalho trará 

nova dinâmica a Moscavide.” 

Antes da visita ao edifício ainda 

vazio, o autarca tinha já estado no 

complexo da EDP Labelec, logo ali 

ao lado, onde estão a ser construí-

das novas instalações destinadas a 

laboratórios eléctricos e escritórios, 

num investimento a rondar os 13,5 

milhões de euros que deverá estar 

concluído em meados do próximo 

ano. Está também previsto que a 

REN mude a sua sede de Lisboa para 

aquele local e que a Altice realize 

um investimento nas proximidades, 

já a caminho de Sacavém. 

“Os investimentos privados tra-

zem benefícios para o interesse 

público”, declarou o autarca comu-

nista Bernardino Soares, reconhe-

cendo, no entanto, que o aumento 

do número de trabalhadores naque-

la zona se vai inevitavelmente tra-

duzir em maior pressão sobre as 

infra-estruturas. Segundo o autarca, 

decorrem negociações com o Gover-

no para reforçar a capacidade de 

resposta da linha ferroviária da 

Azambuja e estão também na calha 

investimentos em estacionamento. 

Quanto à habitação, cujos preços no 

concelho “subiram brutalmente” já 

durante a pandemia, Bernardino 

diz ser necessária uma intervenção 

mais musculada do Estado.

“Os investimentos privados trazem benefícios para o interesse público”, declarou Bernardino Soares

RUI GAUDÊNCIO

Local

70 
O velho esqueleto de 37 mil 
metros quadrados vai 
transformar-se num edifício  
de escritórios, num investimento 
de 70 milhões de euros 
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Mundo Con ito no Norte de Moçambique

Cabo Delgado,  
a guerra por 
procuração  
da França

A presença de tropas francesas no 

Mali para lutar contra os jihadistas 

do Sahel redundou num fracasso 

que obrigou o Presidente Emannuel 

Macron a anunciar o m da Opera-

ção Barkhane e a “profunda trans-

formação” da estratégia em relação 

ao combate ao terrorismo islamita 

naquela região. Essa mesma estra-

tégia parece estar já a ser adoptada 

em Moçambique, para proteger os 

interesses da multinacional france-

sa Total e o seu projecto de gás natu-

ral em Cabo Delgado. 

O contingente de tropas ruandesas 

que começou já a combater os jiha-

distas da província do Norte de 

Moçambique estará a ser nanciado 

pela França, que já fez saber ao Zim-

babwe que está disposta a pagar tam-

bém as despesas das suas tropas se 

decidir enviar as suas forças para 

Cabo Delgado. 

Segundo o jornal New Zimbabwe, o 

Governo de Emerson Mnangagwa 

quer enviar soldados, que já estão 

aliás prontos a partir (o conhecido 5.º 

batalhão, conhecido pelos seus sol-

dados de elite formados na Coreia do 

Norte e responsáveis pelos massacres 

de Matabelaland no princípio dos 

anos 1980), mas com a crise económi-

ca agravada pela covid-19, os cofres 

do Estado não possuem verba su

ciente para aguentar uma operação 

tão dispendiosa. Além de que uma 

guerra de guerrilha não é uma guerra 

convencional, é preciso mais que 

homens e metralhadoras. São preci-

sos equipamentos tecnológicos que 

as suas forças consideravelmente 

desactualizadas por falta de verbas 

não possuem. 

“O Ministério das Finanças a rma 

que não há neste momento dinheiro 

para nanciar a operação. Os solda-

dos que forem para lá terão de rece-

ber suplementos que só podem ser 

pagos pelo Governo e, como apren-

demos com a experiência da Repú-

blica Democrática do Congo, isto é 

O Governo de Emmanuel Macron estará 
a pagar as despesas do contingente 
ruandês e já se ofereceu para nanciar  
os soldados do Zimbabwe

um empreendimento dispendioso”, 

disse uma fonte militar ao referido 

jornal. 

É aqui que entra a França. O Presi-

dente moçambicano esteve em Hara-

re em Junho e, segundo o Zimbabwe 

Independent, o seu objectivo era 

garantir que o Zimbabwe, além de 

participar no contingente de perto de 

2900 soldados que a Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral 

(SADC) está a enviar para Moçambi-

que, também enviasse uma força no 

âmbito de um acordo bilateral. Ango-

la vai enviar na sexta-feira 20 assesso-

res militares, o Botswana já enviou 

296 soldados, o Parlamento sul-afri-

cano aprovou o envio de 1495 solda-

dos sul-africanos (que começaram a 

chegar esta quarta-feira). 

As empresas estrangeiras que 

exploram o gás natural em Cabo Del-

gado querem mais homens do que os 

500 militares que Governo moçam-

bicano destacou para garantir a segu-

rança na zona de Palma, sobretudo 

na península de Afungi. Para conse-

guir juntar os 3000 homens pedidos 

pelos investidores internacionais, 

Nyusi e o seu executivo terão pensado 

no Zimbabwe. E o Presidente moçam-

bicano atravessou a fronteira a 5 de 

Junho para se encontrar com o seu 

homólogo. 

Zimbabwe à espera 
O chefe de Estado zimbabueano fez 

o resumo da conversa ao Zimbabwe 

Independent na altura dizendo que 

“o mais importante” foi que ambos 

“sentem que a Comissão Conjunta 

Permanente [de Defesa e Seguran-

ça] entre o Zimbabwe e Moçambi-

que, que se reuniu pela última vez 

em 2013, deve ser ressuscitada 

daqui para a frente”. 

Mnangagwa ter-se-á mostrado reni-

tente, mesmo tendo em conta que a 

sugestão teria vindo do Presidente 

francês, visitado por Nyusi em Paris 

em meados de Maio, que se mostrou 

disposto a nanciar a operação (na 

verdade, o dinheiro virá da Total, que 

António Rodrigues

poderá contabiliza-lo como despesas 

de implementação, bene ciando de 

redução de impostos). Macron ter-se-

á oferecido para estabelecer com o 

Zimbabwe o mesmo tipo de acordo 

de assistência técnico- nanceira que 

assinou com o Ruanda. 

No entanto, o Governo zimbabuea-

no também viu aqui uma oportuni-

dade. E terá pedido à União Europeia 

o levantamento do embargo ao país, 

que permitiria a Harare conseguir 

meios para nanciar a sua depaupe-

rada economia em troca de participar 

com soldados na missão de paz da 

SADC. Além de que as sanções da UE 

ao Zimbabwe incluem a venda de 

armas e de equipamento capaz de ser 

usado para a repressão interna. 

Mas a UE, os Estados Unidos e o 

Reino Unido renovaram este mês o 

embargo à venda de armas ao Zim-

babwe, imposto em 2002 por causa 

da caótica reforma agrária implemen-

tada por Robert Mugabe, por violação 

dos direitos humanos e a falta de 

reformas do Governo da ZANU-PF. 

Mesmo com a SADC e a União Africa-

Forças do Governo às portas de Mocímboa

Combates prosseguem em torno da vila

A
s forças governamentais 
auxiliadas pelo contingente 
ruandês conquistaram 
várias aldeias em redor da 

vila de Mocímboa da Praia, a 
primeira vila a ser ocupada 
pelos insurgentes e local onde 
aconteceu o primeiro ataque em 
2017. Os combates continuam 
nos arredores, à medida que as 
Forças de Defesa e Segurança 
procuram garantir que o terreno 
está seguro antes de pensarem 
em tentar reconquistar de novo 
a vila. 

Os ataques estão a ser feitos 
com muita cautela para garantir 
que se avançarem em direcção 
à vila não venham a cair em 
nenhuma armadilha. 

Aparentemente, as ordens 

são para esperar antes de tomar 
qualquer iniciativa em direcção 
ao centro da vila, de modo a que 
a força naval sul-africana 
chegue até junto de Mocímboa 
da Praia. A marinha indiana e a 
francesa estão a patrulhar as 
águas, mas só os sul-africanos 
poderão intervir militarmente se 
tal for preciso. 

No entanto, é pouco provável 
que as forças militares 
avancem sem uma negociação 
prévia, pelo menos, para já. 
Não está em causa o poder da 
insurgência, mas a 
necessidade de garantir que 
uma vez retomada pelas forças 
do Governo, Mocímboa não 
volta outra a vez a cair nas 
mãos dos jihadistas. 
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As tropas ruandesas já estão no 
terreno a combater os jihadistas 
da província do Norte de 
Moçambique

João Ruela Ribeiro

JEAN BIZIMANA/REUTERS

na a fazer lobby pelo m das sanções, 

Harare não conseguiu a resposta pre-

tendida. 

O recurso ruandês 
O pedido aos ruandeses acabou por 

ser uma solução de recurso de que 

Nyusi teve de socorrer-se depois de 

ter falhado a sua abordagem ao Qué-

nia — e uma que caiu mal em alguns 

membros da SADC, pelo apoio do 

Ruanda ao grupo rebelde M23 no 

Leste da República Democrática do 

Congo. 

O Presidente queniano, Uhuru 

Kenyatta, sentiu que faltava clareza 

sobre quais eram os objectivos reais 

da operação. Além disso, os quenia-

nos optaram por uma abordagem 

diferente no combate ao radicalismo 

islâmico no seu país, privilegiando 

a intervenção social, contrapondo 

uma narrativa diferente ao discurso 

dos islamistas radicais, com o envol-

vimento das organizações da socie-

dade civil. 

No m da sua visita de três dias à 

capital francesa, o chefe de Estado 

Foi com a promessa de mudanças 

profundas que Pedro Castillo tomou 

posse ontem como Presidente do 

Peru. “É a primeira vez que este país 

será governado por um camponês”, 

declarou, garantindo que pretende 

responder aos anseios das classes 

mais desfavorecidas. 

“A população pede mudanças e 

não está disposta a renunciar a 

isso”, a rmou Castillo, no seu dis-

curso de tomada de posse, que coin-

cidiu com as comemorações do 

bicentenário da declaração da inde-

pendência do Peru. Na primeira 

declaração como chefe de Estado, 

o antigo professor primário de 51 

anos não abdicou do chapéu de abas 

largas que se tornou na sua imagem 

de marca e ajudou a que, de perso-

nalidade praticamente desconheci-

da do grande público, chegasse em 

poucos meses à presidência. 

No entanto, apesar das garantias 

dadas por Castillo de que a chegada 

da esquerda ao poder signi ca uma 

nova etapa na História do Peru, são 

mais as interrogações do que as cer-

tezas que rodeiam o futuro. Uma das 

principais dúvidas não foi sequer 

desfeita no dia da tomada de posse: 

a composição do Governo. Esperava-

se que os nomes dos novos ministros 

fossem revelados ontem, mas Castil-

lo decidiu adiar a tomada de posse 

por dois dias. 

A imprensa peruana interpretou 

o adiamento como um sinal de que 

as negociações entre Castillo e a lide-

rança do Peru Livre, o partido pelo 

qual foi eleito, estão a ser mais difí-

ceis do que o esperado. Em causa 

está um braço-de-ferro entre o novo 

Presidente e o líder do partido, Vla-

dimir Cerrón, um político com um 

moçambicano dizia que os dois países 

“partilham interesses económicos 

vitais, cujo sucesso passa por um 

ambiente de paz, segurança e estabi-

lidade em Moçambique”, lê-se no site 

do Ministério dos Negócios Estrangei-

ros e Cooperação de Moçambique. 

De França, Nyusi trouxe também a 

garantia da Total de que continua 

empenhada no projecto e pronta a 

retomar as actividades assim que as 

condições estejam reunidas. “A Total 

manifestou o compromisso de reto-

ma do projecto assim que as condi-

ções de segurança estiverem repos-

tas”, disse. 

No nal de Maio, em Pretória, ao 

lado do seu homólogo sul-africano, 

Cyril Ramaphosa, que não cou nada 

contente por ver as tropas ruandesas 

chegar antes do contingente enviado 

pelos países da SADC — a ministra da 

Defesa sul-africana, Nosiviwe Mapisa-

Nqakula, considerou “lamentável” —, 

Macron a rmou: “Face a esta situação 

que seguimos com muita preocupa-

ção, o desejo da França é o de manter-

se coordenada com Moçambique e os 

Estados da região.” 

“Estamos à disposição para ajudar, 

mas no quadro de uma solução polí-

tica que antes de mais será solicitada 

por Moçambique e a seguir estrutu-

rada pela SADC”, acrescentou o che-

fe de Estado francês na conferência 

de imprensa. 

França na Missão da UE 
À Reuters, o Ministério das Forças 

Armadas francês garantia na altura 

que “nunca esteve em questão 

envolver forças francesas em Cabo 

Delgado”. Até porque seria muito 

difícil que o pedido para tal passasse 

na Assembleia Nacional francesa. O 

mesmo referiu Macron, salientando 

apenas que a França estaria dispo-

nível para “tomar parte nas opera-

ções na parte marítima”. 

No entanto, os franceses não vão 

deixar de estar presentes no terre-

no, através da Missão de Formação 

Militar da União Europeia. A missão, 

que terá um mandado inicial de dois 

anos anos, vai mesmo ser comanda-

da pelo almirante francês Hervé 

Bléjean — liderada no terreno pelo 

brigadeiro-general português Nuno 

Lemos Pires. 

De acordo com o jornalista Philippe 

Chapleau, especialista em assuntos 

de defesa do jornal Ouest-France, a 

França irá enviar entre 200 e 300 

homens a partir do Outono. 

O con ito em Cabo Delgado come-

çou em Outubro de 2017 com um 

primeiro ataque do grupo conheci-

do localmente como Al-Shabab (os 

jovens), mas sem ligações ao grupo 

homónimo da Somália. Usando de 

extrema violência e cada vez mais 

armados e so sticados nos seus ata-

ques, os insurgentes foram semean-

do a morte, a violência e o pânico na 

província do extremo Norte de 

Moçambique. O saldo até agora é de 

cerca de 2800 mortos e mais de 700 

mil deslocados.

discurso mais radical do que Castillo, 

com simpatias pelos regimes de Cuba 

e da Venezuela. Nas últimas sema-

nas, Castillo tem tentado mostrar 

uma face conciliadora e moderada 

para acalmar os receios do mercado 

nanceiro e, para isso, queria evitar 

entregar ministérios importantes a 

dirigentes do Peru Livre. 

Outra grande dúvida é a capacida-

de de Castillo e do seu Governo em 

conseguir promover a elaboração de 

uma nova Constituição. A bancada 

governamental no Congresso é mino-

ritária e os analistas prevêem uma 

relação contenciosa entre executivo 

e legislativo. 

Não foi fácil a caminhada do pro-

fessor primário até à Casa de Pizar-

ro. Só há uma semana é que as auto-

ridades eleitorais con rmaram a 

sua vitória, mais de um mês depois 

da segunda volta das eleições presi-

denciais. A sua adversária, Keiko 

Fujimori, lha do ditador Alberto 

Fujimori, não se conformou com os 

resultados e apresentou dezenas de 

recursos para tentar reverter a vitó-

ria do professor. 

Castillo herda um país profunda-

mente dividido, como cou patente 

nos resultados eleitorais. Na capital, 

Lima, Keiko Fujimori foi a mais vota-

da, enquanto a chave da vitória do 

professor primário foi a falange de 

apoio recolhido nas zonas rurais e da 

selva. Para além disso, a História 

recente do Peru mostra que pouca 

coisa deve ser dada como adquirida, 

a começar desde logo pela perma-

nência do presidente no cargo: os 

últimos três chefes de Estado antes 

de Francisco Sagasti foram afastados 

pelo Congresso. Talvez por isso, Cas-

tillo tenha encerrado o seu discurso 

inaugural com um apelo à “grande 

unidade nacional”.

EPA

Pedro Castillo prometeu uma nova Constituição aos peruanos

“Pela primeira vez,  
o Peru será governado 
por um camponês”

O desejo da França 
é o de manter-se 
coordenada  
com Moçambique  
e os Estados  
da região. Estamos 
à disposição  
para ajudar 
Emmanuel Macron 
Presidente de França

Mundo
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Mundo

Expansão do armamento nuclear 
chinês deixa EUA em alerta

Relatório da Federação  
de Cientistas Americanos 
identifica mais de 100 
novos silos para mísseis 
balísticos em Xinjiang

António Saraiva Lima 

Um relatório publicado na segunda-

feira pela Federação de Cientistas 

Americanos (FAS) denuncia a existên-

cia de um campo de instalações 

nucleares perto da cidade de Hami, 

na província chinesa de Xinjiang, 

onde estarão a ser construídos 110 

novos silos para mísseis balísticos. 

A investigação surge cerca de um 

mês depois da divulgação de um 

outro relatório, com denúncias seme-

lhantes, na mesma região, e levou o 

Governo dos Estados Unidos a alertar 

para os riscos da expansão nuclear da 

China e insistir que esta deve manter-

-se comprometida com a estratégia 

de “dissuasão mínima”. 

“Apesar do secretismo da Repú-

blica Popular da China, esta cons-

trução acelerada [de silos] torna-se 

cada vez mais difícil de esconder e 

demonstra como o país está a des-

viar-se de décadas de uma estratégia 

nuclear baseada na dissuasão míni-

ma”, acusou o Departamento de 

Estado norte-americano, num 

comunicado enviado à CNN. 

“É a segunda vez em dois meses 

que a opinião pública descobre aqui-

lo para que andamos a alertar desde 

o início, a ameaça crescente que o 

mundo enfrenta e o véu de secretis-

mo que a envolve”, reagiu, por sua 

vez, o Pentágono, através de uma 

mensagem publicada pelo Comando 

Estratégico dos EUA no Twitter. 

Segundo a FAS, a capacidade 

nuclear combinada das instalações de 

Hami e de Gansu — este último local, 

com outros alegados 119 silos, foi rele-

vado no nal de Junho pelo think tank 

James Martin Center for Nonprolife-

ration Studies (CNS) — corresponde 

“à expansão mais signi cativa de 

sempre do arsenal nuclear chinês”. 

“O programa chinês de silos para 

mísseis constitui a maior produção 

de silos desde a construção por parte 

dos EUA e da União Soviética durante 

a Guerra Fria”, lê-se no relatório.  

“O número de novos silos chineses 

excede o número de ICMB [mísseis 

balísticos intercontinentais] em silos 

operados pela Rússia e constitui mais 

de metade da capacidade total de 

ICBM dos EUA”, acrescenta. 

Recorrendo a imagens de satélite, 

a FAS informa que o campo de silos 

de Hami, no Leste da China, tem cer-

ca de 800 quilómetros quadrados. De 

acordo com o CNS — e ainda que a 

imprensa estatal chinesa tenha dito 

que se trata de um central de energia 

eólica —, o campo de Gansu terá apro-

ximadamente 380 quilómetros qua-

drados. 

O facto de os silos estarem implan-

tados em Xinjiang, bem longe da cos-

ta, garante que não podem ser atingi-

dos pelos mísseis de cruzeiro dispa-

rados pelos navios de guerra dos 

Estados Unidos estacionados no ocea-

no Pací co. 

A investigação lembra ainda que 

a China possuiu, durante várias 

Esta diferença entre os primeiros 

dois países da lista e a China tem 

raízes na política de “dissuasão 

mínima” seguida pelos governos 

chineses desde a década de 1960 e 

que tem como base a premissa de 

que as armas nucleares não serão 

disparadas por iniciativa da China. 

Pequim defende que é apenas 

necessário possuir um número su

ciente de armas para dissuadir os 

adversários de a atacarem, ou, 

segundo a linguagem o cial, possuir 

“o nível mínimo necessário para sal-

vaguardar a segurança nacional”. 

O que parece estar agora em causa 

é aquilo a que corresponde, em 2021, 

esse “nível mínimo necessário” aos 

olhos da China. Até porque o Partido 

Comunista Chinês reagiu recente-

mente às acusações norte-america-

nas lembrando que não cabe aos 

EUA estabelecerem esse limite. 

“O nível mínimo muda se a situa-

ção securitária da China mudar. A 

China foi de nida como principal 

concorrente estratégico pelos EUA 

e a pressão do Exército dos EUA 

sobre a China continua a aumen-

tar”, lê-se num editorial publicado 

no início do mês pelo jornal estatal 

Global Times. 

“Nesse sentido, a China deve ace-

lerar o aumento do seu dissuasor 

nuclear para refrear os impulsos 

estratégicos dos EUA”, acrescenta o 

editorial. “Temos de desenvolver 

uma capacidade nuclear credível 

(…) que deve ser garantida por ogi-

vas nucleares su cientes.”

O porta-voz do Kremlin, Dmitri 

Peskov, acusou ontem o Presidente 

dos EUA de estar a reduzir as hipóte-

ses de uma parceria e de desconhecer 

“as reais capacidades da Rússia 

moderna”. A declaração de Peskov 

surge depois de Joe Biden ter a rma-

do que a economia russa “não tem 

nada para além de armas nucleares e 

poços de petróleo”. 

“É um erro dizer que não há mais 

nada na Rússia”, disse Peskov, citado 

pela Reuters. “É um erro e é uma má 

compreensão da Rússia moderna.” 

Desde a chegada de Biden à Casa 

Branca, em Janeiro, o tom das decla-

rações dos responsáveis norte-ame-

ricanos sobre a Rússia endureceu em 

relação ao que era habitual com 

Donald Trump. Na terça-feira, num 

discurso perante os líderes da comu-

nidade de serviços secretos, Biden 

manteve o tom de desa o e falou no 

risco de “uma guerra a sério, com 

tiros”, com a Rússia ou com a China. 

“Se acabarmos envolvidos numa 

guerra — uma guerra a sério, com 

tiros, contra uma grande potência —, 

o mais provável é que a causa seja um 

ataque informático de grandes dimen-

sões”, disse Biden, numa referência 

Kremlin: Biden 
desconhece 
“capacidades” 
da Rússia

Alexandre Martins 

Biden disse que  
a economia russa 
depende  
apenas de  
armas nucleares  
e de poços  
de petróleo

Novo silos poderão servir para 
municiar os mísseis balísticos 
chineses DF-41 (na imagem), 
sugere o relatório da FAS

WU HONG/EPA

[A China] está  
a desviar-se  
de décadas de uma 
estratégia nuclear 
baseada  
na dissuasão 
mínima 

Departamento de Estado 
norte-americano 

aos recentes ataques contra empresas 

e agências do governo norte-ameri-

cano, cuja autoria os EUA atribuem a 

grupos apoiados pelo Kremlin. 

Na mesma ocasião, perante a lide-

rança das várias agências dos serviços 

secretos, o Presidente norte-america-

no menosprezou a capacidade da 

economia russa para se opor ao pode-

rio militar dos EUA. 

“Ele controla uma economia que 

tem armas nucleares e poços de 

petróleo, e nada mais”, disse Biden, 

referindo-se ao Presidente russo, Vla-

dimir Putin. “A economia deles é o 

quê, a oitava maior do mundo? Ele 

sabe que tem problemas graves, e isso 

torna-o ainda mais perigoso.” 

Na resposta, Peskov salientou o 

início de conversações entre as dele-

gações dos EUA e da Rússia, ontem, 

em Genebra, tendo em vista a estabi-

lidade nuclear. E sugeriu que o discur-

so Biden foi feito à medida para cau-

sar uma boa impressão à comunidade 

de serviços secretos dos EUA.

décadas, apenas cerca de 20 silos 

para os mísseis balísticos DF-5 e 

sugere que a produção intensiva de 

novos silos servirá para municiar os 

novos DF-41. 

“[O relatório] tem provas bastante 

convincentes das intenções da China 

para expandir signi cativamente o 

seu arsenal nuclear, de uma maneira 

mais rápida do que aquela que muitos 

analistas previam”, admite Adam Ni, 

director do China Policy Center, em 

Canberra (Austrália). 

Representantes dos EUA e da Rús-

sia, as duas maiores potências nuclea-

res do globo, regressaram ontem a 

Genebra, na Suíça, para continuar a 

discutir formas de controlo e de con-

tenção dos respectivos arsenais.  

Ainda durante a Administração 

Trump, os norte-americanos pro-

puseram à China que aderisse a 

uma iniciativa trilateral sobre esta 

matéria. 

A posição o cial de Pequim, 

porém, é a de que a capacidade 

nuclear chinesa é tão inferior à russa 

ou norte-americana, que a proposta 

de Washington só pode ser entendi-

da como uma tentativa de restringir 

a sua capacidade de desenvolvimen-

to de equipamento militar. 

Segundo o Stockholm International 

Peace Research Institute, a República 

Popular da China possui cerca de 350 

ogivas nucleares — 145 das quais 

foram acrescentadas ao seu arsenal 

desde 2006 —, ao passo que os EUA 

têm por volta de 5800 ogivas e a Rús-

sia 6300. 
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Retoma no vinho do Porto no 1.º semestre não tranquiliza a região    Economia

Governo nega apoio de 2,5 milhões  
de euros aos produtores do Douro

A semanas do início de mais uma vin-

dima, a região do Douro recebe a 

notícia que não queria: o mecanismo 

da reserva qualitativa para o vinho do 

Porto, que poderia signi car um 

apoio de 2,5 milhões de euros aos 

produtores durienses, “não tem con-

dições para ser renovado” em 2021. 

As palavras são do Ministério da Agri-

cultura, numa resposta por escrito ao 

PÚBLICO, mas também já foram 

transmitidas aos representantes de 

produtores e de comerciantes daque-

la região.  

Estes tinham-se reunido na semana 

passada, no Conselho Interpro ssio-

nal, para decidirem quantas pipas 

seriam produzidas em 2021 (o chama-

do “benefício”), mas suspenderam o 

encontro até amanhã, esperando que 

o Governo esclarecesse se este ano 

repetiria o apoio aprovado em 2020 

“a título excepcional”. 

“Atendendo à actual conjuntura do 

sector do vinho, e atento o esforço 

orçamental que o Estado tem dirigido 

a sectores da economia bastante fra-

gilizados com a situação pandémica, 

entende o Ministério da Agricultura 

que o mecanismo da reserva qualita-

tiva para o Vinho do Porto, para 2021, 

não tem condições para ser renova-

do”, diz o ministério tutelado por 

Maria do Céu Antunes. 

“Esta é a parte que mais dói”, 

comenta António Lencastre, repre-

sentante dos produtores no Conselho 

Interpro ssional e membro da Casa 

do Douro/Federação Renovação Dou-

ro (CD/FRD). “Trata-se de um apoio 

de 2,5 milhões de euros que não seria 

mais do que devolver à região uma 

parte das taxas que o Estado cobra 

em excesso à região”, diz quase em 

tom de protesto.  

“Temos quase meia campanha de 

excedentes na mão do comércio. Por 

isso, esta não é a altura indicada para 

tomar decisões arriscadas. O que nós 

queríamos era ter 5000 pipas cativas 

e que só seriam libertas mais tarde. 

A perspectiva que tínhamos é que, 

com isso, poderíamos voltar a valo-

res de 2019 ou algo parecido. Não 

sendo assim, temos de dar um passo 

atrás.” 

Para os representantes da produ-

ção e do comércio no Conselho Inter-

pro ssional, o que está em causa é 

isto: em 2020, a pandemia afectou as 

vendas de vinho do Porto. O benefício 

desse ano foi de 102 mil pipas, menos 

Produção e comércio queriam uma reserva qualitativa de 5000 pipas, nanciada pelo IVDP, para “evitar 
perda de rendimento dos produtores”. O Ministério da Agricultura recusou repetir a ajuda dada em 2020

Os profissionais da região  
do Douro vão fixar amanhã  
os níveis de produção de vinho  
do Porto para 2021

NELSON GARRIDO

FRANCISCO SECO/EPA

comércio no Conselho Interpro ssio-

nal e presidente da Associação das 

Empresas do Vinho do Porto (AEVP), 

“diz que o Douro já teve muitos apoios 

em 2020, que continua a ter ajuda, 

mas esquece-se que estamos a falar de 

um apoio directo ao viticultor, que 

nunca teve acesso ao layoff nem auxí-

lios às empresas”, apesar de as ondas 

de choque da pandemia no canal de 

hotelaria e restauração se terem esten-

dido ao sector do vinho. 

Censura ao presidente 
O Conselho Interpro ssional retoma-

rá amanhã a reunião que tinha sido 

interrompida na última sexta e pro-

curará encontrar “um novo equilí-

brio”. Produção e comércio concor-

dam que é preciso “remunerar 

melhor o produtor”. 

“O Douro está a perder pessoas, 

não consegue mão-de-obra, a susten-

tabilidade da região está em causa e 

a única forma de xar pessoas é remu-

nerá-las mais. A reserva qualitativa 

ajudaria nisso, aplicando na região 

dinheiro que tinha sido cobrado à 

região”, sustenta Saraiva. “É inquali-

cável. Não faz sentido.” 

A saída terá de passar por um acor-

do entre produtores e comerciantes 

sobre o nível de produção deste ano. 

O primeiro semestre “representa 

pouco” das vendas anuais. Por isso, 

o crescimento desde Janeiro não afas-

ta a incerteza. Aumentar stocks neste 

cenário pode ser muito arriscado.  

A recusa do Governo é mais um 

amargo de boca para o Conselho 

Interpro ssional que na sexta-feira 

passada já expusera o seu desagrado 

numa decisão inédita: aprovou uma 

moção de censura a Gilberto Igrejas, 

presidente daquele órgão e do Insti-

tuto dos Vinhos do Douro e Porto. As 

razões ocupam três páginas A4, mas, 

como diz António Lencastre, esta 

decisão é “o corolário” de uma rela-

ção que azedou há muito tempo. 

Igrejas é acusado de não prestar 

informação aos membros daquele 

conselho sobre diversas matérias rele-

vantes e de agir sem envolver todas 

as partes interessadas ou de não acau-

telar os interesses locais, como no 

caso dos selos de vinho que faltaram 

no início do ano. 

Mas também o acusam de inacção 

junto do executivo. “Em vez de ter-

mos um porta-voz do Douro junto do 

Governo, temos tido o correio do 

Governo junto do Interpro ssional”, 

exclama António Lencastre.

Victor Ferreira 

CO Rui Soares, produtor e membro 

da associação Prodouro. Como tal, a 

repetição da reserva qualitativa em 

2021, ainda que em quantidade 

menor, evitaria perda de rendimento, 

ao ajudar na xação de um benefício 

semelhante ao de 2020. 

Desta vez, o Governo não quer 

abrir os cordões à bolsa. A posição do 

Ministério da Agricultura, sintetizada 

nas respostas dadas ao PÚBLICO, é a 

de que o sector registou “um aumen-

to signi cativo das exportações no 

primeiro semestre”. Tal desempenho 

aproxima-se “em valor e quantidade” 

do período homólogo de 2019. 

5000 
Número de pipas que produção 
e comércio pretendiam ver 
colocadas numa reserva, a 
financiar com verbas que a 
região pagou em taxas ao IVDP

5,5% do que em 2019. Dessa forma, 

pretendia-se evitar uma sobreprodu-

ção que poderia a prazo redundar 

num excesso de oferta e consequente 

degradação dos preços. Por isso, dez 

mil dessas pipas foram parar à reser-

va qualitativa. É vinho que chegará ao 

mercado mais tarde, num prazo de 

dez anos. Para pagar a produção des-

sa reserva, e impedir a perda de ren-

dimento, o Governo desbloqueou 

cinco milhões de euros. 

Em 2021, apesar da retoma nas ven-

das do Douro no mercado externo, o 

negócio continua aos soluços no mer-

cado interno, segundo diz ao PÚBLI-

“No caso concreto das exportações 

de Porto, e sobretudo as de Douro, 

estão não só acima das de 2020, como 

também são superiores às de 2019, 

signi cando isto que foram exporta-

das mais garrafas e a um preço médio 

mais elevado (mais 1,5%)”, argumen-

ta o ministério, acrescentando que 

“no mercado nacional, e no caso do 

vinho do Porto, também se registou 

um aumento face a 2020”. 

Mesmo neste contexto mais favorá-

vel, considera o Governo, mantêm-se 

outros apoio ao sector, alguns dos 

quais “reforçados”. O executivo, resu-

me António Saraiva, representante do 



24 • Público • Quinta-feira, 29 de Julho de 2021

Economia

Os trabalhadores da IP iniciaram 

ontem uma greve parcial de quatro 

horas por dia, que decorre até 8 de 

Agosto, que não afectou a circulação 

de comboios, tendo a adesão cado 

aquém do que os sindicatos espera-

vam, avançou a Lusa ao nal do dia. 

A paralisação decorre das 10h às 12h 

e das 17h às 19h de cada dia, até 8 de 

Agosto, coincidindo com uma greve 

a todo o trabalho extraordinário, com 

m marcado para 15 de Setembro. 

Fontes o ciais da CP — Comboios 

de Portugal e da IP disseram à Lusa 

que não se veri caram perturbações 

na circulação de comboios devido à 

greve. “Hoje, talvez por ser o primei-

ro dia, a greve não teve a adesão que 

esperávamos, vamos ver como vai ser 

nos próximos dias”, reconheceu, por 

seu lado, António Salvado, dirigente 

do Sindicato Independente dos Fer-

roviários e A ns (SINFA).  

As paralisações foram convocadas 

pela Associação Sindical das Che as 

Intermédias de Exploração Ferroviá-

ria (ASCEF) e pelos sindicatos Nacio-

nal dos Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas (FENTECOP), Inde-

pendente Nacional dos Ferroviários 

(SINFB), Nacional Democrático da 

Ferrovia (SINDEFER), Independente 

dos Trabalhadores Ferroviários, das 

Infra-Estruturas e A ns (SINFA), Inde-

pendente dos Operacionais Ferroviá-

rios e A ns (SIOFA) e Sindicato dos 

Transportes Ferroviários (STF). As 

estruturas sindicais reuniram-se na 

segunda-feira com os representantes 

da IP e da tutela, mas sem resultados 

positivos. Decidiram, por isso, man-

ter a acção em defesa de aumentos 

salariais e melhores condições de tra-

balho. Lusa

Pedro Nuno Santos diz que “chegou a hora  
de a rodovia ajudar a nanciar a ferrovia”

Ministro das Infra-Estruturas 
não quer deixar escapar 
para João Leão as receitas 
das concessões rodoviárias 
e prefere guardá-las na IP 

Carlos Cipriano

O ministro das Infra-Estruturas e da 

Habitação, Pedro Nuno Santos, diz 

que está na hora de a rodovia nan-

ciar os investimentos na ferrovia, 

mas para isso tem de manter os dois 

modos de transporte juntos na 

Infra-Estruturas de Portugal (IP) 

para poder ter uma gestão mais 

directa sobre as receitas que as con-

cessões rodoviárias em breve vão 

proporcionar. 

“Houve uma ideia inicial que eu 

cheguei a ter que era a separação da 

rodovia da ferrovia. Uma coisa é ter-

mos a roda e o carril juntos e outra 

coisa é pensarmos que temos de par-

tir a IP. Mas eu não defendo isso por 

duas razões: a primeira é de nancia-

mento. Não o escondo. As concessões 

rodoviárias vão começar a chegar ao 

seu término. A IP vai começar a ter 

um volume de receita, fruto da rodo-

via, muito considerável. E num 

momento em que nós queremos fazer 

a transferência modal, e depois de o 

país ter andado décadas a nanciar a 

rodovia, chegou a hora da rodovia 

ajudar a nanciar a ferrovia. Separar 

é tornar mais difícil este exercício.” 

O ministro fez esta revelação ao 

podcast Sobre Carris, do PÚBLICO, 

que estará online amanhã, explicando 

assim porque recuou na sua ideia de 

separar a rodovia da ferrovia porque 

anteriormente juntara-se às vozes 

críticas que consideram que o cami-

nho-de-ferro é sistémico e que, por 

isso, deve ter a roda e o carril dentro 

da mesma empresa. 

Numa entrevista ao PÚBLICO, 

Pedro Nuno Santos dizia que a fusão 

da Refer com a Estradas de Portugal 

“foi um erro” e que “a ferrovia teria 

muito a ganhar com a autonomiza-

ção”. O ministro a rmava que “temos 

de estudar isso seriamente” naquilo 

que era “uma intenção do Governo, 

e do PS, para o futuro”. 

Dois anos depois, a experiência de 

governação e os embates com o Minis-

tério das Finanças levaram-no a 

mudar de opinião e a ver na mudança 

de ciclo das concessões rodoviárias 

(que vão deixar de ser um encargo 

para passar a gerar receitas) uma 

oportunidade para ter alguma auto-

nomia no nanciamento das infra-

estruturas. 

“Acho que é mais seguro assim”, 

respondeu Pedro Nuno Santos à per-

dívida é de 2,1 mil milhões de euros. 

Só depois de limpo o passivo é que a 

empresa poderá ir à banca pedir 

dinheiro para poder comprar 12 com-

boios de longo curso, uma operação 

que não está no âmbito do contrato 

que assinou com o Estado por se tra-

tar de um serviço 100% comercial e 

não de serviço público. 

Pedro Nuno Santos garantiu que 

o serviço de longo curso “é uma 

operação sustentável do ponto  

de vista nanceiro, e bastante ren-

tável, mas para isso a CP tem de ter 

condições de poder ir ao mercado, 

mas só vai ter condições para isso 

se estiver saneada do ponto de vista 

nanceiro”.

IP

Comboios circularam sem perturbações no primeiro dia da greve 

gunta sobre se é necessário guardar 

as receitas dentro da IP por achar que 

as perde se forem para o Ministério 

das Finanças. 

Complementares, não rivais 
Mas há uma segunda razão para não 

partir a IP. “Se é verdade que nós 

temos de coordenar melhor a opera-

ção ferroviária com a respectiva infra-

estrutura, também é verdade que nós 

temos de coordenar bem a infra-es-

trutura ferroviária com a infra-estru-

tura rodoviária. Isto porque até agora 

temos visto as duas como concorren-

tes, mas aquilo que se exige no futuro 

é que elas sejam complementares.” 

O ministro insiste que é necessário 

retirar carros, autocarros e camiões 

das estradas e que o futuro da mobi-

lidade em Portugal tem de assentar 

na ferrovia, mas “não se pode ter uma 

linha a chegar a cada localidade” e 

por isso é necessária uma boa articu-

lação com a rodovia, que deve ter um 

carácter complementar. 

Signi ca que se vai manter tudo 

igual com a CP para um lado e a IP 

para outro? Pedro Nuno Santos diz 

que “há formas de organização” que 

permitem uma melhor articulação 

entre a roda e o carril e deu os exem-

plos da Alemanha e da França onde 

“a DB e a SNCF têm infra-estrutura e 

operação juntas, aliás, são grandes 

holdings com várias empresas”. E 

conclui: “É possível voltar a ter as 

empresas juntas sem ter de estar a 

separar a infra-estrutura ferroviária 

da rodoviária.”   

Questionado sobre se vai recondu-

zir ou substituir o conselho de admi-

nistração da IP — que está em gestão 

corrente desde Dezembro passado 

— Pedro Nuno Santos disse que “a 

nova administração da IP será nomea-

da a breve prazo”. 

O ministro disse ainda que a sua 

próxima batalha vai ser lutar pelo 

saneamento nanceiro da CP cuja 

Ministro disse que a próxima 
batalha vai ser lutar pelo 
saneamento financeiro da CP

Uma coisa é  
termos a roda  
e o carril juntos  
e outra coisa  
é pensarmos  
que temos  
de partir a IP.  
Mas eu não 
defendo isso por 
duas razões: a 
primeira é de 

nanciamento. 
Não o escondo 
Pedro Nuno Santos 
Ministro das Infra-Estruturas  
e da Habitação 

RODRIGO ANTUNES/LUSA

Segundo o 
SINFA, a greve 
poderia afectar  
a circulação de 
comboios de 
longo curso  
e regionais
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Prazo de entrega das pensões da 
CGA continua acima do limite da lei

TdC revela que pensões de 
reforma atribuídas pela 
Caixa Geral de Pensões 
demoraram 154 dias a 
serem decididas em 2019

Sérgio Aníbal

A demora da Caixa Geral de Aposen-

tações (CGA) a concluir os processos 

de atribuição de pensões diminuiu 

entre 2017 e 2019, voltando a regis-

tar-se uma evolução positiva já em 

2020 durante a pandemia, mas o 

tempo de espera continua, ainda 

assim, a superar de forma clara o 

prazo legal estabelecido. 

Numa auditoria à forma como 

foram atribuídas as pensões aos tra-

balhadores do sector público entre 

2017 e 2019, o Tribunal de Contas assi-

nala a existência de uma evolução 

positiva durante esse período, a r-

mando que “foram adoptadas medi-

das com o objectivo de melhorar o 

serviço prestado e diminuir os tempos 

médios na atribuição de pensões”. 

Essas medidas, assinala o tribunal, 

conduziram a uma diminuição do 

número médio de dias que foi gasto 

entre o momento em que um funcio-

nário público requer a sua pensão de 

reforma e o momento em que ela lhe 

é atribuída. Em 2017, esse prazo era, 

em média, de 196,7 dias, mantendo-

se em 2018 em 186,4 dias, mas no 

ano de 2019 caiu mais de 30 dias, 

para 154,3 dias. 

No caso das pensões de sobrevivên-

cia, o prazo médio de atribuição pas-

sou de 48,8 dias em 2017 para 73,9 

dias em 2018, voltando a descer para 

57 dias em 2019. 

A melhoria destes indicadores, de 

acordo com os dados disponibiliza-

dos pela CGA no exercício de contra-

ditório, terá continuado em 2020, 

como uma diminuição do número 

de processos pendentes e dos tem-

pos médios de decisão de atribuição 

das pensões, algo que se deve tam-

bém ao facto de se ter registado, 

durante a pandemia, uma “redução 

da procura de pensões de aposenta-

ção/reforma”. 

Ainda assim, assinala o relatório do 

Tribunal de Contas, a diminuição de 

tempo registada nos últimos anos é 

insu ciente para pôr todos estes indi-

cadores aos níveis considerados 

“desejáveis” nem sequer próximo do 

prazo legal estabelecido. 

Além do limite 
As regras de nem que o tempo entre 

o requerimento da pensão e a sua 

atribuição não deve demorar mais 

do que 90 dias (três meses), muito 

longe, portanto, dos 154 dias (ou 

mais de cinco meses) que, em 2019, 

foram gastos no caso das pensões de 

aposentação. 

O Tribunal de Contas refere que 

quase metade das pensões demoram 

mais de 120 dias a ser atribuídas e 

alerta que o problema é particular-

mente grave e não revela melhorias 

quando estão em causa as pensões 

uni cadas, aquelas que, devido ao 

facto de um pensionista ter passado 

na sua carreira pelos sectores público 

e privado, exigem uma partilha de 

informações entre a CGA e o Instituto 

da Segurança Social.  

Nas pensões uni cadas, que 

representam 15% do total das pen-

sões atribuídas pela CGA, o tempo 

médio de decisão aumentou 40 dias 

em 2019 face a 2018, atingindo os 

295 dias. Quase três quartos das 

pensões uni cadas demoram mais 

de 180 dias (o dobro do prazo legal) 

a ser atribuídas. 

A CGA é responsável por cerca de 

18% das pensões pagas em Portugal, 

gerindo um universo de 431.132 subs-

critores, cerca de 8% da população 

activa portuguesa.

A linha de crédito para apoiar micro 

e pequenas empresas (MPE) afecta-

das pela pandemia de covid-19 vai 

começar com 100 milhões de euros 

de dotação. É isso que determina o 

decreto-lei ontem publicado no Diá-

rio da República. A medida estava 

prevista no Orçamento do Estado 

para este ano, com uma dotação total 

de 750 milhões. 

Podem candidatar-se todas as MPE 

de qualquer sector de actividade que 

se encontrem em “crise empresarial”, 

nos termos do Decreto-Lei n.º 

6-C/2021, isto é, que registem uma 

quebra de facturação igual ou supe-

rior a 25% no mês anterior ao do pedi-

do face ao mês homólogo do ano 

anterior ou do ano de 2019, ou face à 

média mensal dos seis meses anterio-

res a esse período. 

As empresas candidatas terão ain-

da de cumprir um conjunto de requi-

sitos que serão de nidos por portaria 

conjunta dos ministros da Economia 

e das Finanças. 

Certo é que as empresas apoiadas 

têm de “manter o número de postos 

de trabalho existente a 1 de Outubro 

de 2020 pelo período mínimo de um 

ano após a concessão do nancia-

mento, não podendo recorrer, duran-

te esse período, à cessação de contra-

tos de trabalho ao abrigo das modali-

dades de despedimento colectivo, de 

despedimento por extinção do posto 

de trabalho ou de despedimento por 

inadaptação (...) nem iniciar os res-

pectivos procedimentos”. 

Essa era uma condição que o minis-

tro da Economia já tinha referido 

quando a criação desta linha foi apro-

vada pelo Governo, a 8 de Julho, com 

um atraso de três meses face ao que 

estava obrigado pela Lei do Orçamen-

to de Estado (OE) de 2021. 

Este mecanismo de apoio às MPE 

foi uma proposta que entrou no 

OE2021 pela mão do partido Os Ver-

des. Dado o atraso com que a medida 

se concretiza, o PEV admite que seria 

necessário fazer “ajustes” nas condi-

ções. “A ideia [desta linha] foi ligar o 

apoio ao emprego, tal como sucede 

com o layoff. Mas com todo este atra-

so, pode deixar de fora muitas empre-

sas”, disse Afonso Luz, membro da 

comissão executiva do PEV em decla-

rações ao PÚBLICO após a aprovação 

da linha no Conselho de Ministros. 

Linha para 
pequenas 
empresas com 
100 milhões

Apoio à tesouraria será 
atribuído até ao final do 
ano e sob a forma de 
subsídio reembolsável

Victor Ferreira

Victor Ferreira

O diploma de criação do fundo para 

ajudar empresas em situação difícil 

saiu ontem em Diário da República e 

estipula que o chamado Fundo de 

Capitalização e Resiliência nasce 

com uma dotação inicial de 320 

milhões de euros. 

Este montante tem origem em 

empréstimos do Plano de Recupera-

ção e Resiliência (PRR), diz o decreto 

que entra hoje em vigor. A dotação 

total do fundo será de 1300 milhões 

de euros, provenientes do PRR, mas 

o diploma estabelece que poderá 

haver “dotações adicionais” vindas 

de “outras fontes de fundos euro-

peus”. A 13 de Julho, numa sessão no 

Fundo para a capitalização de empresas  
arranca hoje com 320 milhões de euros 

Porto, o ministro da Economia, 

Pedro Siza Vieira, tinha dito que 

“num primeiro momento” teria de 

se “mobilizar à volta de 800 milhões 

de euros nos vários programas que 

o Fundo de Capitalização vai consti-

tuir”. A criação do fundo foi aprova-

da a 8 de Julho. 

“Em caso algum o fundo apoia 

sociedades comerciais (...) que a 31 de 

Dezembro de 2019 não tivessem capi-

tais próprios positivos, ou em socie-

dades comerciais que se considerem 

inviáveis no futuro”. O conceito de 

“inviáveis no futuro” será de nido 

por portaria. Isto “não impede o fun-

do de conceder apoio a sociedades 

comerciais que passem por processos 

de reestruturação de balanço e ope-

racional”, desde que respeite as 

regras europeias em matéria de auxí-

lios a empresas em di culdades. 

As sociedades comerciais elegíveis 

“devem contribuir, designadamente, 

para a inovação empresarial, dinami-

zação e internacionalização do tecido 

empresarial, descarbonização da 

economia em conformidade com as 

obrigações nacionais associadas à 

transformação ecológica e digital”. 

No entanto, também podem ser 

tidos em conta “outros atributos rele-

vantes para a economia”, sendo que 

esses “critérios especí cos de elegibi-

lidade” serão de nidos por “despa-

cho do membro do Governo respon-

sável pela área da economia”. 

O fundo será detido pelo IAPMEI 

e gerido pelo Banco Português de 

Fomento. Extingue-se ao m de dez 

anos, mas pode ser prorrogado por 

dois períodos de cinco anos. Ajuda-

rá empresas com actividade em Por-

tugal, que tenham sido afectadas 

pelo impacto da pandemia. Serão 

também elegíveis sociedades comer-

ciais “em fase inicial de actividade 

ou em processo de crescimento e 

consolidação”. 

Pedro Siza Vieira 
tinha dito que no 
arranque teria de 
se “mobilizar à 
volta de 800 
milhões” nos 
vários programas

Tribunal de Contas reconhece evolução positiva entre 2017 e 2019

DANIEL ROCHA 

42 
dias foi quanto diminuiu o tempo 
de espera entre 2017 e 2019: de 
uma média de 196,7 dias, para 
186,4 em 2018, com um corte de 
32 dias no ano seguinte

154  
dias foi a média dos prazos para 
atribuição de pensão (em 2019), 
mais 64 dias para além dos 90 
dias que a lei permite
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MÁRIO CRUZ/LUSA

Governo, confederações patronais e UGT assinaram ontem o acordo 

Governo estuda benefícios scais para 
empresas com mais de 40 horas de formação

Acordo para a formação 
profissional prevê licença 
especial para trabalhadores 
fazerem formação. CGTP 
ficou de fora do acordo

Raquel Martins

O Governo quer que, todos os anos, 

60% dos adultos entre os 25 e os 64 

anos frequentem acções de aprendi-

zagem ao longo da vida e para isso 

promete estudar “um enquadramen-

to scal mais favorável” para as 

empresas que ultrapassem as 40 

horas anuais de formação previstas 

na lei e vai criar uma licença especí-

ca para os trabalhadores poderem 

melhorar as suas quali cações. 

Estas são algumas das medidas 

previstas no Acordo de Formação 

Pro ssional e Quali cação: Um Desí-

gnio Estratégico para as Pessoas, para 

as Empresas e para o País ontem assi-

nado em Lisboa pelo primeiro-minis-

tro, António Costa, pela UGT e pelas 

quatro confederações que represen-

tam o comércio e serviços, a indús-

tria, o turismo e a agricultura. A CGTP 

não assinou o acordo por entender 

que não garante o acesso dos traba-

lhadores com vínculos precários e 

com horários desregulados à forma-

ção e valorização dos salários. 

Do lado das empresas o acordo 

prevê a criação de “um enquadra-

mento scal mais favorável” relativa-

mente aos custos com formação 

pro ssional suportados por peque-

nas e médias empresas e pelas 

empresas que excedam as 40 horas 

de formação anual por trabalhador, 

previstas no Código do Trabalho. Em 

cima da mesa poderá estar um siste-

ma que bene cia em termos scais 

as empresas que dão mais formação 

do que a lei exige, numa tentativa de 

aproximação às propostas das confe-

derações patronais e de esbater as 

assimetrias que actualmente existem 

entre as grandes e as pequenas 

empresas ao nível da formação. 

Ao mesmo tempo, o Governo pro-

mete majorar os apoios dados às 

empresas que apresentem projectos 

de investimento e de criação de pos-

tos de trabalho que incluam a forma-

ção pro ssional de activos e de de-

sempregados. 

Do lado dos trabalhadores, prevê-

se a criação de uma licença especí ca 

para formação pro ssional, permitin-

do que os trabalhadores faltem ao 

trabalho e tenham uma compensação 

para frequentarem as acções. Essa 

licença, lê-se no documento, tem 

como objectivo “apoiar a formação e 

quali cação de trabalhadores”, em 

particular quando está em causa a 

conclusão de níveis de quali cação. 

Ainda neste ponto, o Governo vai 

ponderar o reforço do apoio ao alo-

jamento para estudantes e forman-

dos que vivam longe dos centros 

especializados de educação e forma-

ção pro ssional e vai rever a medida 

“cheque-formação”, dando “espe-

cial atenção aos activos menos qua-

li cados”. 

Rever verbas da TSU  
O Governo compromete-se também 

a avaliar, em conjunto com os parcei-

ros sociais, o actual mecanismo de 

nanciamento das políticas activas de 

emprego a partir das receitas da taxa 

social única (TSU). O objectivo é criar 

“um modelo de nanciamento capaz 

de responder com maior adequação 

às oscilações dos ciclos económicos, 

sem colocar em causa a sustentabili-

dade nanceira do sistema”. 

Estão em causa os 5% das receitas 

dos descontos pagos à Segurança 

Social pelos trabalhadores e pelas 

empresas que revertem para políticas 

activas de emprego e para formação 

pro ssional. A arquitectura do siste-

ma prevê que, quando os salários e o 

emprego aumentam, as contribui-

ções crescem, mas quando o desem-

prego aumenta e os salários estag-

nam, as contribuições caem. 

Em cima da mesa está a possibili-

dade de se criar um mecanismo de 

modulação das despesas e a eventual 

criação de um fundo de reserva para 

que, nos momentos de crise, sejam 

alocadas mais verbas à formação e 

quali cação. 

No acordo agora assinado, o exe-

cutivo de António Costa comprome-

te-se, no futuro Quadro Financeiro 

Plurianual 2021-27 (QFP 2021-2027), 

a concentrar as verbas que vêm de 

Bruxelas em apenas dois programas, 

respondendo assim às confederações 

patronais, que têm criticado a frag-

mentação dos apoios em diversos 

programas operacionais no PT 2020. 

Deste modo, a formação inicial e a 

formação contínua serão incluídas 

num único programa operacional, 

enquanto a formação na óptica da 

modernização e de projectos de 

investimento das empresas será agru-

pada noutro programa. 

O acordo prevê ainda a revisão 

e exibilização do catálogo 

nacional de quali cações, 

passando a incluir forma-

ções de 10 horas (além das 

de cinco e 25 horas) e 

melhorar a adap-

tação a necessi-

dades individuais 

e das empresas. 

Ainda nesse campo, assume-se que 

será necessário exibilizar o número 

de formandos por acção “em situa-

ções e contextos em que tal seja jus-

ti cável e devidamente fundamenta-

do”. Actualmente, os cursos só 

podem abrir quando têm um núme-

ro mínimo de alunos, o que faz com 

que em algumas regiões não abram 

determinados cursos, embora as 

empresas até precisem de pessoas 

quali cadas nessas áreas. 

O acordo prevê a criação de um 

grupo de trabalho para preparar a 

calendarização, que deverá estar con-

cluída dentro de 90 dias, e o plano de 

acção para concretizar o acordo. 

No nal da cerimónia, António 

Costa frisou que o documento faz 

parte de uma estratégia mais abran-

gente que está a ser discutida com os 

parceiros sociais e que passa pela 

valorização salarial das gerações mais 

jovens, pela conciliação da vida pro-

ssional, pessoal e familiar e pelo 

combate à precariedade. 

O último acordo tripartido relacio-

nado com a formação pro ssional foi 

assinado há 14 anos, em Março de 

2007 — também durante um governo 

liderado pelo Partido Socialista — e 

apontava o 12.º ano como o patamar 

mínimo de quali cação, privilegiava 

a dupla certi cação e previa a criação 

do Catálogo Nacional de Quali ca-

ções e do cheque-formação.  

A CGTP, embora de acordo com os 

objectivos do acordo, acabou por 

car de fora por entender que as 

garantias de concretização não eram 

su cientes. 

Modernizar os centros  
Por compromisso também assumido 

no acordo, e depois de um ano e meio 

de pandemia, o Governo vai lançar 

um plano de modernização dos cen-

tros de formação pro ssional geridos 

directamente pelo Instituto do 

Emprego e Formação Pro ssional 

(IEFP) e pelas associações empresa-

riais, recorrendo uma linha de 230 

milhões de euros prevista no Plano 

de Recuperação e Resiliência (PRR) 

e cujo contrato será assinado “nos 

próximos dias”. 

Trata-se, segundo o Governo, do 

“maior investimento nesta área das 

últimas décadas”, que será comple-

mentado até 2030 pelo novo quadro 

de apoios europeus e que vai permi-

tir também reforçar a rede de 20 

centros protocolares (geridos por 

associações empresariais ou outras 

entidades) agora existentes em áreas 

mais dinâmicas da economia e nos 

“sectores emergentes nas tendên-

cias de emprego e necessidades do 

mercado”.

Valorização salarial dos jovens 

C
oncluída a assinatura do 
acordo, António Costa 
defendeu que o mesmo 
tem de ser complementado 

com outros compromissos na 
valorização salarial das 
gerações mais jovens, na 
conciliação da vida profissional, 

pessoal e familiar e no 
combate à precariedade.  
O primeiro-ministro 

desafiou ainda os 
parceiros sociais a 

avançarem para 
um acordo na 
área dos 

rendimentos dos 
mais jovens, “sem o 

qual este esforço de 
aposta na qualificação não 
será percebido por quem 

tem de o fazer como valendo a 
pena para progredir na 
carreira”.  
“Não há emprego para a vida, 
mas tem de haver 
oportunidades ao longo de toda 
a vida. E isso implica 
necessariamente uma aposta na 
valorização dos rendimentos”, 
disse António Costa perante os 
representantes dos empresários 
e dos trabalhadores. “Quero 
reafirmar a todos os parceiros 
da Concertação Social que o 
Estado se considera parte no 
esforço colectivo que a 
sociedade portuguesa tem de 
fazer para aumentar o 
rendimento disponível das 
famílias”, sublinhou o 
primeiro-ministro. 
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CLASSIFICADOSEdif. Diogo Cão, Doca de Alcântara Norte, 
1350-352 Lisboa 
pequenosa@publico.pt

Tel. 21 011 10 10/20 Fax 21 011 10 30 
De seg a sex das 09H às 19H 
Sábado 11H às 17H

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

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

Foi publicado no Diário da República n.º 145, 2.ª Série, de 28 de julho de 2021, o 
Aviso n.º 14236/2021, relativo ao concurso Ref.ª CDL-CTTRI-81-SGRH/2021, de 
âmbito internacional, para recrutamento na modalidade de contrato de trabalho 
a termo resolutivo incerto celebrado ao abrigo do Código de Trabalho, de 1 (um) 
lugar de Investigador Doutorado de Nível Inicial para o exercício de atividades 
de investigação científica na área científica de Biologia, subárea de Biologia 
Molecular e Celular, com vista à compreensão dos mecanismos celulares que 
permitem a sequestração e manutenção de cloroplastos funcionais em lesmas-
-do-mar e determinar o benefício da sua atividade para o hospedeiro, no âmbito 
do projeto “ERC Starting Grant – KleptoSlug”, suportado pelo Conselho Europeu 
de Investigação (ERC, “European Research Council”) ao abrigo do programa para 
a Investigação e Inovação Horizonte 2020 (Projeto No. 949880).

2 - O requerimento de candidatura deverá ser elaborado nos termos do edital 
antes referido, publicitado no seguinte endereço eletrónico: https://www.ua.pt/pt/
sgrh/pessoal-investigador-novos-concursos-e-ofertas.

3 - O prazo de candidaturas é de 10 dias úteis, contados a partir da data da 
publicação do aviso no Diário da República. 

Aveiro, em 13 de julho de 2021
O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

Contratação de Doutorado
(M/F)

Dá-se conhecimento público de que se encontra aberto 
processo de recrutamento de pessoal em regime de 
contrato de trabalho a termo resolutivo incerto para a NOVA 
FCSH para:
• 1 vaga de Técnico Superior (m/f), referência CT-TS-017-

2021-IPRI, ao qual podem candidatar-se indivíduos que 
reúnam as condições fixadas no aviso disponível no 
endereço

 https://fcsh.unl.pt/faculdade/concursos_para_nao_
docentes/

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

INFO: 210 111 010

CONHEÇA 
AS NOSSAS
COLECÇÕES DE 

loja.publico.pt

MÚ
SIC

A

NIPC 600 013 758
Tel. (+351) 273 303 200 • Fax 273 325 405 • http://www.ipb.pt
Campus de Santa Apolónia • 5300-253 BRAGANÇA • Portugal

ANÚNCIO
Avisam-se os interessados de que se encontra 
aberto Procedimento Concursal Comum para 
um posto de trabalho na Carreira e Categoria 
de Assistente Operacional na modalidade de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado, aberto pelo Aviso 
abaixo publicado em DR n.º 144, II Série, de 
27 de julho de 2021  cujo prazo termina no 
dia a 10 de agosto.

AVISO n.º 14135/2021

Instituto Politécnico de Bragança

A Coordenadora dos Recursos Humanos
Dr.ª Sandra Cristina Cancelinha

DECLARAÇÃO DE PERDA DE DIPLOMA
O diploma de doutoramento em Ciências Biológicas (Ecologia) emitido 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 17/03/2017 a nome 
da Ana Filipa Mateus Ramos Marques Palmeirim (data de nascimento: 
08/12/1987, passaporte: C819631) foi perdido ao serviço da empresa UPS 
(códigos: UPS 1Z61R8X76813362020/Packlink ES2021COM0000495509).

MAIS INFORMAÇÕES:  210 111 010

EDIFÍCIO 
DIOGO CÃO
DOCA DE ALCÂNTARA 
NORTE, LISBOA
(JUNTO AO 
MUSEU DO ORIENTE)
HORÁRIO: 
2.ª – 6.ª FEIRA: 9H – 19H 
           SÁBADO: 11H – 17H

CONHEÇA A NOSSA 
SELECÇÃO DE VINHOS
EM LOJA.PUBLICO.PT

VISITE-NOS TAMBÉM EM:

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

CONHEÇA AS NOSSAS COLECÇÕES 
DE MÚSICA, LITERATURA, CINEMA, 
BANDA DESENHADA, HISTÓRIA E VINHOS
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Serão estas as provas mais antigas de um 
animal? Se sim, têm 890 milhões de anos

Ao analisar amostras de antigos reci-

fes com aproximadamente 890 

milhões de anos, uma cientista do 

Canadá identi cou microestruturas 

que poderão ter pertencido a ani-

mais, nomeadamente a esponjas. Se 

os resultados apresentados esta sema-

na na revista cientí ca Nature vierem 

a con rmar-se, estas serão as provas 

mais antigas de vida animal encontra-

das até agora. 

Elizabeth Turner decidiu fazer uma 

viagem com milhões de anos. A cien-

tista da Universidade de Laurentian, 

no Canadá, investigou amostras 

extraídas de antigos recifes no Norte 

do Canadá datados com cerca de 890 

milhões de anos. 

Para analisar esse material usou 

uma abordagem chamada “petrogra-

a óptica”. “Esta é uma técnica que 

todos os estudantes de geologia 

aprendem”, nota ao PÚBLICO Eliza-

beth Turner. A partir dessa aborda-

gem, nos pedaços de rocha foram 

iluminados por baixo e observados 

através de um microscópio óptico. 

“Como esses pedaços são translúci-

dos, podemos ver as relações entre 

os cristais na rocha.” As texturas dos 

cristais visíveis ao microscópio repre-

sentam características biologicamen-

te distintas — algo que a cientista des-

creveu no artigo na Nature. 

Mais exactamente, Elizabeth Tur-

ner identi cou nas amostras redes de 

estruturas em forma de tubo que con-

tinham cristais de calcite (um mine-

ral). Essas estruturas assemelhavam-

se ao esqueleto broso encontrado 

em esponjas conhecidas como 

“esponjas com espinhos”, bem como 

a estruturas já identi cadas em rochas 

de carbonato de cálcio que se pensa 

terem sido criadas pela decomposi-

ção dessas esponjas, explica-se num 

resumo sobre o trabalho. 

“Se estiver correcta na minha inter-

pretação, estas provas representam 

os fósseis mais antigos de animais 

descritos até à data”, considera a 

cientista, acrescentando que as 

esponjas são o tipo de animal mais 

básico conhecido até hoje. Investiga-

ções genéticas a esponjas modernas 

sugeriram que estes organismos terão 

surgido na era Neoproterozóica (entre 

há 1000 e 541 milhões de anos), mas 

não se têm encontrado esponjas fos-

silizadas dessa altura. 

Até agora, os fósseis de animais 

mais antigos pertencem à biota do 

Cientista do Canadá sugere que microestruturas encontradas em recifes com quase 900 milhões de anos 
pertençam a esponjas, o que signi caria que estes são os animais mais antigos que se conhecem

Teresa Sofia Serafim

Local no Norte do Canadá onde 
foram descobertas as amostras  
de antigos recifes agora 
estudadas

ELIZABETH TURNER/UNIVERSIDADE DE LAURENTIAN

seguinte proposta: “Se as estruturas 

forem aceites como fósseis de corpos 

de esponjas, os resultados implicam 

que a evolução dos primeiros ani-

mais tenha ocorrido independente-

mente desse fenómeno de oxigena-

ção e que a vida animal inicial tenha 

sobrevivido a idades do gelo rigoro-

sas que aconteceram há entre 720 e 

635 milhões de anos”. 

A cientista já tem planos para o 

futuro. Primeiro, indica que o mate-

rial que investigou precisa de ser 

explorado com maior detalhe. 

Depois, sugere que outras provas 

devem ser analisadas em rochas ain-

da mais antigas e de ambientes seme-

lhantes ao agora estudado. Por m, 

considera que devem ser examinadas 

provas de animais como os do lo 

Cnidaria em rochas sedimentares que 

tenham mais de 700 milhões de anos. 

“Nada disto será fácil porque as 

rochas desta idade não são propria-

mente comuns e, no geral, não estão 

bem preservadas”, perspectiva Eliza-

beth Turner. 

A procura de provas antigas de vida 

tem motivado cientistas e curiosos. 

Sabe-se que a Terra se formou há cer-

ca de 4500 milhões de anos e os ocea-

nos há aproximadamente 4400 

milhões de anos. Depois foram sur-

gindo várias formas de vida que temos 

vindo a redescobrir aos poucos e cada 

vez com maior detalhe. 

Em 2017, também na Nature uma 

equipa de cientistas anunciava que 

tinha encontrado no Canadá fósseis 

de microrganismos cuja idade estima-

da se situava entre os 3770 e os 4300 

milhões de anos e que podiam “repre-

sentar as provas mais antigas da vida 

na Terra”. Nesse mesmo ano, um 

outro grupo revelava que tinha des-

coberto fósseis microscópicos presos 

em pedaços de rocha na Austrália 

com mais de 3500 milhões de anos. 

E um ano antes, ainda uma outra 

equipa apresentava uma investigação 

sobre tapetes microbianos fossiliza-

dos com cerca de 3700 milhões de 

anos identi cados na Gronelândia. 

Um des le de vida primitiva… 

Analisadas amostras de antigos recifes no Canadá Ciência

Ediacarano (entre há 575 e 541 

milhões de anos), que consiste num 

grande conjunto de fósseis de orga-

nismos geralmente difíceis de inter-

pretar e que têm sido encontrados em 

todo o mundo. “Alguns deles podem 

ter sido animais e outros não”, assi-

nala Elizabeth Turner. As esponjas 

mais antigas — de forma indiscutível 

— que se conheciam tinham aproxi-

madamente 535 milhões de anos, 

refere a investigadora. 

Em busca de mais provas… 
No artigo agora publicado, Elizabeth 

Turner acaba então por propor que 

as estruturas identi cadas podem 

ser vestígios fossilizados de esponjas 

e não só. Se isso se con rmar, quer 

dizer que essas esponjas viveram em 

recifes de carbonato de cálcio cerca 

de 90 milhões de anos antes de os 

níveis de oxigénio na Terra terem 

aumentado para níveis que se pen-

sava serem os necessários para sus-

tentar a vida animal. Por isso, no 

resumo do trabalho deixa-se a 

Se estiver correcta 
na minha 
interpretação, 
estas provas 
representam os 
fósseis mais 
antigos de animais 
descritos até à data 
Elizabeth Turner  
Cientista



Lítio, desastre 
ou uma 
oportunidade 
histórica?
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Um desastre ambiental e social ou a oportunidade 
de ficar do lado certo da história? Há quem chame 
ao lítio o “petróleo branco”, mas a realidade 
é feita de preto, branco e cinzentos. A corrida 
ao lítio está apenas a começar e Portugal está 
na linha de partida. O PÚBLICO foi ao terreno 
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Cultura Festivais na Gulbenkian e em Loulé a partir de hoje

Jazz em Agosto 
volta ao nome 
inicial e aposta 
“num grande 
universo 
estético”

A pandemia ainda não foi debelada, 

mas o festival de jazz que anualmen-

te se realiza na Fundação Gulbenkian, 

em Lisboa, retoma alguma da sua 

normalidade: regressa ao nome ori-

ginal, Jazz em Agosto (no ano passado 

intitulou-se Jazz 2020 porque “foi 

mesmo uma edição de interregno”), 

concretiza a 37.ª edição (adiada em 

2020) programando, seguindo a tra-

dição, 14 concertos para dois ns-de-

-semana consecutivos (serão 13, por-

que o primeiro, o de abertura, foi 

cancelado) recorrendo a músicos 

portugueses e de outros países euro-

peus, como explica ao PÚBLICO Rui 

Neves, director artístico.  

“A nossa ideia inicial, para 2021, 

foi fazer novamente com portugue-

ses, porque é muito importante esse 

factor numa programação, mas 

também estender o programa a paí-

ses europeus. E programámos uma 

sequência metade portuguesa e 

metade internacional, mas euro-

peia. Com o recrudescer da pande-

mia, claro que as coisas se alteraram 

um bocado, mas nós estamos sem-

pre prontos para dar uma solução 

lógica.” 

Ainda “sob os efeitos da pandemia”, o Jazz 
em Agosto na Gulbenkian assegura a sua 
37.ª edição retomando o nome original. 
São 13 concertos, a partir de amanhã

não se deve à pandemia: realizado 

habitualmente no An teatro ao Ar 

Livre, este ano vai decorrer exclusi-

vamente “dentro de portas”, em dois 

espaços do edifício-sede da Funda-

ção, o Grande Auditório (os concer-

tos às 21h) e no Auditório 2 (concertos 

às 18h), devido às obras que decor-

rem no Centro de Arte Moderna. 

“São obras de uma certa envergadu-

ra”, diz Rui Neves. “E o palco natural 

do Jazz em Agosto cou impossibili-

tado de ser utilizado. A partir desse 

momento, decidimos fazer todos os 

concertos no interior. No fundo, não 

chega a ser um plano B, até porque o 

enorme vidro do palco do Grande 

Auditório nos dá a sensação de estar-

mos no jardim”. É, acrescenta, um 

“ar livre virtual”, a que se soma tam-

bém a redução de lugares devido 

às normas sanitárias. “As capacida-

Nuno Pacheco

Há uma estreia 
europeia do grupo 
liderado pelo 
saxofonista sueco 
Mats Gustafsson, 
Fire!, em quinteto

 PETER GANNUSHKIN

E isso sucedeu com três grupos, 

a começar pelo trio alemão que era 

uma das apostas fortes e deveria 

abrir o festival hoje, juntando o 

saxofonista Peter Brötz-mann com 

o  p iani s t a  A lexander  von 

Schlippenbach e o baterista Han 

Bennink. Foi cancelado por razões 

logísticas, do lado alemão. Antes, já 

os grupos The End (sueco) e Hedvig 

Mollestad (norueguês) tinham sido 

substituídos no cartaz, respectiva-

mente pelos norte-americanos 

Broken Shadows e James Brandon 

Lewis Quartet. 

Um “ar livre virtual” 

“O que di culta mais as programa-

ções é a mobilidade condicionada 

dos próprios músicos nesta situação 

muito peculiar da pandemia. Mas, 

curiosamente, no que respeita aos 

norte-americanos, desde que estejam 

vacinados, basta-lhes fazer um teste 

à saída do país e outro no retorno. Ou 

seja, revelam-se muito mais pragmá-

ticos. Na Europa, apesar da União, é 

cada país sua sentença. Por isso, este 

é um Jazz em Agosto ainda sob os 

efeitos da pandemia, mas retomando 

o seu curso original”, diz Rui Neves. 

Há uma outra condicionante, que 
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Quarteto italiano Roots Magic 
(estendido a sexteto); Pedro 
Moreira Sax Ensemble e o 
espectáculo Two Maybe More, 
editado este ano em duplo 
álbum; João Lobo, em trio

A segunda série de concertos 

começa na quinta-feira, dia 5, com o 

Pedro Moreira Sax Ensemble (dez 

músicos) e o espectáculo Two Maybe 

More, editado este ano em duplo 

álbum (18h), seguindo-se, na sexta- 

-feira 6, o baterista Gabriel Ferrandi-

ni com o seu recente e celebrado 

novo álbum, Hair of The Dog (18h) e 

o James Brandon Lewis Quartet, dos 

EUA, com o álbum Molecular, de 

2020 (21h). Sábado, 7, começa com 

mais um solo absoluto, desta vez 

com a percussionista austríaca 

Katharina Ernst e o seu álbum de 

estreia, Extrametric (18h), fechando 

com o quarteto português Anthropic 

Neglect (21h), descrito como “uma 

estimulante banda de rock na qual 

foi instalado um saxofone”. 

Domingo, 8, último dia, abre com 

o baterista João Lobo, em trio, com o 

projecto Simorgh (18h) e fecha com 

o quarteto italiano Roots Magic aqui 

expandido para sexteto e apresen-

tando o álbum Take Root Among The 

Stars, de 2020 (21h). “Um grupo”, diz 

Rui Neves, “que faz um tipo de reco-

lha, adaptação, inovação, ponto de 

partida para coisas mais contempo-

râneas e que se baseia exclusivamen-

te na grande tradição dos blues do 

Delta. Este aspecto histórico, que nós 

também tentamos transmitir nas pro-

gramações, tem sido constante e é 

uma preocupação nossa.” No geral, 

conclui, “é um grande universo esté-

tico que o Jazz em Agosto vai apresen-

tar ao longo destes dias”.

O primeiro foi em 1995 e logo em 

1996 ganhou dimensão internacio-

nal. Chegado à 26.ª edição, depois 

da interrupção ditada pela pandemia 

em 2020, o Loulé Jazz arranca hoje 

com uma série de oito concertos de 

músicos portugueses e seus convida-

dos. Serão todos na Cerca do Con-

vento Espírito Santo, sempre às 

20h30, até 1 de Agosto. 

Mário Laginha, que desde há nove 

anos é director artístico do festival, 

uma iniciativa da Casa da Cultura e da 

Câmara Municipal de Loulé, explica 

ao PÚBLICO como ali chegou: “Fui 

convidado pelo então vereador da 

Cultura,  Joaquim Guerreiro [que 

morreu em 2017, com 49 anos], e 

acho que a razão, além de eu estar 

ligado ao jazz, foi por a minha mãe ser 

de Loulé. Há ali uma ligação que me 

atrai, gosto muito de lá ir e vou conti-

nuando. Mas é a única excepção que 

espero abrir, porque o que eu quero 

mesmo é tocar e fazer música.” 

A ideia inicial, diz Mário, “era 

manter a linha dos anos anteriores, 

misturando músicos nacionais e 

estrangeiros. Mas não havia garan-

tias. Então, o Élio e o Sérgio, da Casa 

da Cultura, tiveram esta ideia, que 

eu adorei (até tenho pena de não ter 

sido eu), de serem todos portugue-

ses. E há tantos músicos de jazz por-

tugueses e tão bons, cada vez há 

mais, que essa ideia ganhou forma e 

dimensão em quatro dias de concer-

tos duplos.” 

E quis levar essa ideia mais longe. 

“Ainda me lembrei que podia ter 

interesse, no m de cada dia, haver 

uma jam session aberta por um trio 

de jovens músicos, que há muitos a 

saírem das escolas de jazz. E chegá-

mos a um formato que me deixou 

encantado: um trio de jovens músi-

cos do Porto, outro de Coimbra, 

outro de Lisboa e outro do Algarve. 

Isto iria ser assim até percebermos 

que teríamos de acabar mais cedo e 

as jam sessions estavam programadas 

para começar às 23h30… Era esse 

lado de fazer ali uma (não “a”, por-

que já há outras, e fantásticas) gran-

de festa do jazz português, e imaginei 

aquela coisa de comunhão e partilha 

de experiências e do que é ser músi-

co de jazz em Portugal. As jam ses-

sions não vão ser possíveis, mas a 

ideia cou: juntar músicos portugue-

ses do país todo, sendo que esses 

músicos podem convidar quem qui-

serem a tocar com eles.” 

Quatro dias, quatro noites 
A abertura, por razões de agenda dos 

músicos, é “algarvia”, com o Zé 

Nuno Pacheco

MÁRIO CRUZ

Eduardo Trio (o contrabaixista José 

Eduardo, depois de anos a viver em 

Barcelona, reside no Algarve há uns 

15 anos) e o Trio de João Frade (acor-

deonista que nasceu em Albufeira). 

Com Zé Eduardo estarão Simon Seidl 

(piano) e Marcelo Araújo (bateria); 

com João Frade tocam Michael Oli-

vera (bateria), Yarel Hernandez (bai-

xo) e, como convidado, Jorge Pardo 

( auta e saxofone). Amanhã é a vez 

do Pedro Moreira Ensemble, com o 

disco Two Maybe More, com oito 

saxofonistas (Pedro Moreira, Ricardo 

Toscano, Daniel Sousa, Tomás Mar-

ques, Bernardo Tinoco, Mateja Dol-

sak, Francisco Andrade, João Capi-

nha), contrabaixo (Mário Franco) e 

bateria (Luís Candeias). Depois, o 

Quarteto de Maria João (voz) e Carlos 

Bica (contrabaixo), com André San-

tos (guitarra) e João Farinha 

(teclas). 

Dia 31 abre com o portuense Trio 

Miguel Meirinhos, com o titular ao 

piano, Gianni Narduzzi no contrabai-

xo e João Cardita na bateria. A fechar, 

o vibrafonista Eduardo Cardinho em 

quinteto, com João Mortágua (saxo-

fone), João Barradas (acordeão midi), 

André Rosinha (contrabaixo) e Bru-

no Pedroso (bateria). O último dia, 

domingo, 1 de Agosto, abre com o 

Bernardo Moreira Sexteto e o seu 

recém-lançado álbum Entre Paredes, 

dedicado à música de Carlos Pare-

des; e fecha com o Trio de Jazz de 

Loulé com o saxofonista Julian 

Argüelles por convidado. No primei-

ro, alinham Bernardo Moreira (con-

trabaixo), João Moreira (trompete), 

Tomás Marques (saxofone-alto 

e soprano), Ricardo J. Dias 

(piano), Mário Delgado (gui-

tarra) e Joel Silva (bateria); no 

trio de Loulé tocam João Coe-

lho (piano), António Quintino 

(contrabaixo) e João Pereira 

(bateria). 

Este último, o Trio 

de Jazz de Loulé, tem 

a mesma formação 

há anos e nasceu de 

uma ideia antiga, diz 

Mário Laginha: “Ter 

uma formação que 

tivesse o nome da 

cidade, para fazer con-

certos regulares e levar 

o nome da cidade a 

outras bandas. E isso é 

sempre bom.” 

Trio de Jazz de Loulé

Festival algarvio chega à 26.ª edição

Quatro noites e oito concertos para 
celebrar o jazz português em Loulé

des disponíveis são reduzidas a 50%. 

O Auditório 2, que tem 300 e tal luga-

res, cará reduzido a 150, e o Grande 

Auditório cará reduzido a 400 ou 

500 lugares, no máximo.” 

Pelos blues, a fechar 
Cancelado o concerto de abertura, 

o Jazz em Agosto começa amanhã 

com o trompetista Luís Vicente, em 

solo absoluto (18h) e o quarteto nor-

te-americano Broken Shadows. 

Depois de amanhã, 31, é a vez de 

Ignaz Schick & Oliver Steidle, um 

“duo nascido na cena underground 

e experimental berlinense” (18h), 

seguidos do trio Ikizukuri (que junta 

o saxofonista alemão Julius Gabriel 

ao baixista Gonçalo Almeida e ao 

baterista Gustavo Costa) num encon-

tro com a trompetista Susana Santos 

Silva (21h). A primeira sequência de 

concertos termina domingo, 1 de 

Agosto, com o saxofonista e autista 

João Pedro Brandão em quarteto 

(18), seguido do trio nórdico Fire! 

ampliado a quinteto (com trompete 

e trombone). “É uma estreia euro-

peia desta nova forma do grupo lide-

rado pelo saxofonista sueco Mats 

Gustafsson, um grande nome do jazz 

da Europa”, diz Rui Neves. 

TOMÁS_AGOSTINHO

VERA MARMELO

Há tantos músicos 
de jazz 
portugueses e tão 
bons, cada vez há 
mais, que [a ideia 
um cartaz 
nacional] 
ganhou forma  
e dimensão em 
quatro dias de 
concertos 
duplos 
Mário Laginha
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Desporto Simone Biles abdicou da nal por equipas e de all-around

“Quando estava  
no ar, não sabia  
onde estava”
Chamada a ser a grande gura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
a ginasta norte-americana Simone Biles já abdicou de duas  
das seis nais que tinha previsto disputar. Irá voltar?

Na lista das 24 quali cadas para a 

nal do all-around da ginástica artís-

tica feminina nos Jogos Olímpicos de 

Tóquio, ainda aparece um nome que 

nos habituámos a ver como o núme-

ro um e que está nesta lista como a 

primeira das apuradas. Mas a única 

certeza que temos neste momento é 

que Simone Biles não estará nessa 

nal. A melhor ginasta de todos os 

tempos já se tinha retirado da nal 

por equipas, retirou-se agora da nal 

individual que lhe dera uma das suas 

medalhas de ouro há cinco anos, no 

Rio de Janeiro. E não se sabe o que irá 

acontecer nos próximos dias. 

Havia uma certeza para estes Jogos 

de Tóquio, onde muita coisa tem cor-

rido mal: Simone Biles iria ser o rosto 

sorridente e luminoso que ofuscaria 

tudo o resto. Nenhum dos outros 11 

mil atletas presentes na capital japo-

nesa — nenhum dos basquetebolistas 

da NBA, nem Novak Djokovic ou 

qualquer deus das piscinas ou do 

atletismo — tem a atracção global e o 

carisma de Simone Biles, sobretudo 

desde que se retiraram Michael 

Phelps e Usain Bolt. Desde o Rio 2016 

que estávamos à espera disto. Tóquio 

seria a con rmação da lenda. Simo-

ne, a perfeita. Era assim que caria 

cristalizada na memória colectiva do 

mundo. 

Sem qualquer surpresa, a perfei-

ção tem um preço. E Simone Biles 

sentiu o peso do mundo nas costas, 

disse que estava a lutar contra fantas-

mas pessoais, que sentia medo. 

Quando estava na nal por equipas, 

alterou o que tinha planeado no cava-

lo quando estava no ar e ainda ater-

rou mal. 

“Quando estava no ar, não sabia 

onde estava. Podia ter-me magoado”, 

confessou pouco depois. Não havia 

ninguém na ginástica com maior 

noção do seu corpo enquanto voava 

e era por isso que era muito melhor 

do que as suas adversárias. 

A dúvida gera medo e o medo é 

paralisante numa disciplina em que, 

para todos os efeitos, as ginastas 

arriscam muito — e quanto mais arris-

carem, mais pontos recebem. 

Tentar o pleno 
“O cérebro e o corpo cam desliga-

dos um do outro. Imaginem que 

estão a fazer pára-quedismo e o pára-

quedas não abre. O cérebro quer 

fazer a rotina planeada, mas o corpo 

tem vontade própria”, explicou à 

BBC Christina Myers, treinadora e 

antiga ginasta. 

O que vemos na ginástica olímpica 

é o resultado nal de anos de prepa-

ração intensa, de condicionamento 

físico e mental, de repetição para 

criar a memória muscular e chegar 

ao praticável e só haver perfeição. 

Simone Biles faz isto desde os 13 anos 

(tem 24) e não tem sido nada menos 

do que perfeita. Uma combinação de 

talento natural, graciosidade, potên-

cia muscular e coragem fez dela uma 

ginasta à parte, não apenas entre as 

suas contemporâneas, mas de toda 

a história da modalidade. 

Os títulos que conquistou contam 

parte da história. Em Mundiais, 

foram 25 medalhas, das quais 19 são 

de ouro, um recorde entre homens 

e mulheres. E nos Jogos Olímpicos 

(só competiu no Rio) foram quatro 

títulos e uma medalha de bronze. Iria 

tentar em Tóquio fazer um inédito 

pleno, o de ganhar todas a nais indi-

viduais e a nal por equipas, conso-

Marco Vaza , enviado a Tóquio

Simone Biles confessou que está a atravessar um mau momento devido à p

lidando o seu lugar na história dos 

Jogos. 

A outra parte da história, já sabía-

mos alguma coisa há cinco anos, mas 

fomos sabendo mais nos últimos tem-

pos. Simone Biles foi abandonada por 

uma mãe toxicodependente e passou 

parte da infância em lares de adop-

ção, antes de encontrar o seu lugar 

no mundo através da ginástica. 

Depois dos Jogos do Rio, cámos a 

saber que também ela foi uma das 

muitas vítimas de Larry Nassar, o 

médico que abusou de centenas de 

ginastas que eram entregues ao seu 

cuidado e que durante anos foi pro-

tegido pelo silêncio de muita gente, 

incluindo os Karolyi, o casal romeno 

que mandou na ginástica dos EUA 

durante décadas. 

Logo ao primeiro dia algo pareceu 

mal. Nas quali cações, e sempre com 

as câmaras focadas nela, Simone 

Biles cometeu erros incaracterísticos 

nela e a sua linguagem corporal não 

era de alguém na plena posse da sua 

con ança. Ainda assim, quali cou-se 

para todas as nais e iria ser a chave 

da equipa norte-americana para 

manter o título colectivo pelos tercei-

ros Jogos consecutivos. Sem Biles, 

que cou de fora a apoiar, as ameri-

canas perderam frente às russas. 

Simone Biles não irá ao all-around 

e resta saber o que irá acontecer nas 

restantes nais individuais: cavalo e 

paralelas assimétricas a 1 de Agosto; 

solo a 2; trave a 3. Em toda a sua car-

reira, fez tudo o que lhe pediam, mas 

em Tóquio a decisão será apenas 

dela. 

Se a sua decisão for desistir, tam-

bém será preciso coragem, mas já 

ninguém lhe tira o mérito de relançar 

a discussão sobre a saúde mental dos 

atletas ( já amplamente discutida 

após gigantes como Michael Phelps 

ou Naomi Osaka terem tornado públi-

co as suas lutas contra a depressão), 

obrigados a suprimir a sua própria 

individualidade em função de uma 

competitividade que se julga ser o 

bem maior.

Acompanhe tudo sobre  
os Jogos Olimpicos  em  
publico.pt/toquio2020
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DYLAN MARTINEZ/REUTERS

pressão

As declarações daquela que é vista 

como a melhor ginasta de todos os 

tempos reavivaram as questões de 

saúde mental nos atletas de alto 

rendimento. “É uma merda 

quando se luta contra a própria 

cabeça”, confessou Simone Biles, 

depois de ter desistido da nal 

colectiva da ginástica artística nos 

Jogos Olímpicos, a decorrerem em 

Tóquio, e antes de se saber que 

também não iria disputar a prova 

de all-around. 

Para o psicólogo do desporto 

Sidónio Serpa, que integrou a 

equipa técnica da Federação 

Portuguesa de Vela para os Jogos 

Olímpicos de Atlanta (1996) e 

Sydney (2000), não há informações 

su cientes para avaliar o episódio 

com a ginasta norte-americana, mas 

reconhece no mesmo uma enorme 

relevância “para habituar as 

pessoas em geral a assumirem que 

há questões relacionadas com a 

saúde mental, que são 

determinantes — tanto quanto as 

questões da saúde física”. 

Este testemunho de Simone 

Biles poderá fazer a diferença? 

Sem dúvida. É importante frisar a 

relevância de uma atleta daquele 

nível assumir, numa conferência de 

imprensa, questões relacionadas 

com a saúde mental. Até porque os 

casos de atletas que assumem que 

não conseguiram por motivos 

psicológicos ainda são raros. Daí 

que o contributo [de Simone Biles] 

seja muito importante, para 

habituar as pessoas em geral 

(re ro-me ao público, à imprensa, 

a todos os actores desportivos) a 

assumirem que há questões 

relacionadas com a saúde mental 

que são determinantes — e que são 

tão determinantes quanto as 

questões da saúde física. 

Pode-se então concluir que a 

saúde mental ainda não tem a 

mesma relevância que a saúde 

física... 

Com a agravante de que nas 

questões físicas muitas vezes as 

coisas são evidentes, ao passo que, 

na saúde mental, quando se 

derrota. Pode ser que o objectivo 

passe por atingir o 10.º lugar; se 

ca em 15.º, acha que falhou. 

Portanto, isto é mais à medida da 

pessoa do que à medida da 

modalidade. É claro que 

modalidades com mais impacto 

mediático têm uma pressão 

acrescida. 

Terá essa pressão mediática 

influenciado a prestação de 

Simone Biles? 

Sim, terá sido possivelmente — mas 

um possivelmente muito 

sublinhado — um dos problemas da 

[Simone] Biles porque para os 

americanos ela era a grande estrela 

destes Jogos Olímpicos, em que 

poderia ter mais cinco ou seis 

medalhas. Só isso poderá pô-la 

numa situação de sentir que tem 

de corresponder ao que são as 

expectativas de um país inteiro. 

O que é que se pode fazer pelos 

atletas para lidarem melhor 

com a pressão? 

Há técnicas e há estratégias. As 

técnicas é o que se ensina aos 

atletas: técnicas de controlo 

emocional que passam por 

técnicas como a relaxação — e a 

relaxação não é só deitar no chão e 

relaxar completamente; há 

relaxação segmentar, por exemplo 

—, pelo controlo da respiração... 

Falou de técnicas e de 

estratégias — em que assentam 

as últimas? 

Isso pode passar por colocar o 

atleta em situações de stress, em 

momentos prévios à competição, e 

levá-los a utilizar as técnicas para 

se controlarem durante estes 

períodos de stress, seja através da 

recriação de competições ou de 

ajuizamentos que podem estar 

errados, mas que vão preparar 

emocionalmente os atletas. Entre 

estas estratégias estarão também 

as relacionadas com o lidar com a 

imprensa: que tipo de perguntas 

que podem aparecer e o que se 

pode responder, por exemplo. (...) 

Depois, é fundamental não pôr os 

ovos todos no mesmo cesto. O 

atleta tem, geralmente, uma vida 

completamente enquadrada, tem 

objectivos concretos, situados no 

tempo, etc.. De repente, perde isso 

tudo. Portanto, ca 

completamente perdido. E muitos 

entram em depressão e alguns 

suicidam-se. E isso será tanto mais 

grave quanto menos projectos 

paralelos se tiver. Porque, para 

muitos, o projecto desportivo é o 

projecto de vida — e quando acaba 

um, acaba outro.

Pressão competitiva

“O projecto desportivo é o projecto de 
vida — e quando acaba um, acaba outro”

Sidónio Serpa, O psicólogo 
do desporto alerta para  

a necessidade de os atletas 

não porem os ovos todos  

no mesmo cesto

Entrevista

Carla B. Ribeiro

detecta já é após o suicídio — e já há 

muitos casos desses... 

Ainda há preconceito em 

relação à acção da psicologia no 

desporto? 

Há diferentes níveis de abordagem 

e de consciência. Vamos começar 

pelo último, que é exactamente a 

este nível que estão a suceder 

situações patológicas. E estas 

situações, entretanto tornadas 

públicas, lançaram o alerta. Foram 

os casos de dois documentários 

importantíssimos. O primeiro, 

Atleta A, da Net ix, é sobre as 

denúncias dos casos de assédio e 

de abuso na selecção americana de 

ginástica, que levou à prisão do 

médico [Larry Nassar]. Mas a 

denúncia não se ca por esse 

médico; alastrou-se para o abuso 

psicológico que era desenvolvido 

pelo casal de treinadores da Nadia 

Comaneci, Béla e Marta Károlyi, 

que utilizaram os mesmos métodos 

com os americanos porque aquilo 

funcionava. E funcionava porquê? 

Porque os pais, querendo o melhor 

para os lhos — e sendo ignorantes 

nestas questões —, reconheciam 

situações duras, mas achavam que 

tinha de ser assim para se ser 

campeão. 

Os abusos não eram vistos como 

tal pelos pais... 

Sim, há este conformismo por 

parte dos pais e também por parte 

dos atletas que assumem que 

aquilo é assim, de tal forma que o 

médico [Larry Nassar] era visto 

como o melhor de todos: era o 

mais carinhoso, o que lhes dava 

chocolates e rebuçados e que as 

abraçava. Portanto, no meio 

daquela dureza de treino, o médico 

era quem trazia algum alívio.

Depois, para além dos abusos 

sexuais, foram denunciados abusos 

psicológicos e físicos no processo 

de treino, que acabaram por não 

ter tanto mediatismo, mas que são 

uma realidade. 

E o segundo documentário? 

No ano passado, saiu um 

documentário narrado pelo 

Michael Phelps (O Peso do Ouro, 

HBO), que denunciou a situação 

destas ginastas — e a Simone Biles 

está no mesmo sistema e sofreu do 

mesmo —, mas também a situação 

dos atletas olímpicos, submetidos a 

uma enorme pressão, com o 

mundo reduzido àquilo que é o 

processo de treino e de 

competição. 

Foi o caso de Michael Phelps... 

Sim, o Michael Phelps, por 

exemplo, deixou tudo o resto para 

se dedicar ao alto rendimento. 

Nesses casos, o mundo ca 

reduzido ao treino, inclusive o 

círculo de relações. E, quando 

acaba, acaba tudo. Problema: 

quando se chega a este ponto, o 

suicídio é ponderado, e vários 

casos são enumerados [como Steve 

Holcomb, Pavle Jovanovic, Kelly 

Catlin, Jeret “Speedy” Peterson]. O 

lme deixou a comunidade 

desportiva e a sociedade em alerta 

de tal maneira que o Comité 

Olímpico há pouco tempo dedicou 

um webinar à saúde mental dos 

atletas. E o comité olímpico 

americano tem uma task force de 

saúde mental, com ex-olímpicos, 

treinadores, pessoal médico. 

Esta pressão é transversal a 

todas as modalidades ou há 

modalidades em que a mesma é 

mais evidente? 

Nas modalidades que têm mais 

visibilidade, juntam-se à pressão da 

vontade do atleta de querer 

superar-se as pressões mediáticas e 

as pressões das medalhas. 

Portanto, eventualmente, as 

modalidades mais mediáticas 

podem sofrer mais com questões 

deste género. Mas aqui o problema 

põe-se na relação que o atleta tem 

com o desporto e com ele próprio. 

Como assim? 

Se o atleta passa quatro anos 

(normalmente mais) com um 

objectivo especí co, estabelecendo 

um determinado objectivo, 

quando não o atinge sentirá 

qualquer coisa como uma enorme 

Nas modalidades que têm 
mais visibilidade, 
juntam-se à pressão da 
vontade do atleta de 
querer superar-se as 
pressões mediáticas e as 
pressões das medalhas 

Sidónio Serpa 
Psicólogo  
do desporto

ónio Serppaaaaa
ólogo  
esporto
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Desporto

Quando os protestos pró-democra-

cia, a pedirem a demissão de Bashar 

al-Assad, em 2011, se transformaram 

numa guerra civil, Ahmad Badreddin 

Wais não fugiu com a família para a 

Turquia. Ficou para trás, na capital, 

Damasco, para estudar e para trei-

nar. Ele era um ciclista promissor, o 

primeiro do seu país a participar 

num Mundial de juniores, e queria 

seguir esse sonho. Mas a guerra 

meteu-se pelo meio e o jovem Ahmad 

entrou na fuga mais longa da sua 

vida. Foi a conduzir até ao Líbano, 

seguiu clandestino num barco até à 

Turquia e foi viver para a Suíça, 

onde, durante três anos nem se apro-

ximou de uma bicicleta. Agora, está 

nos Jogos Olímpicos. 

Wais participou no contra-relógio 

que consagrou Primoz Roglic como 

campeão olímpico e que teve os 

portugueses João Almeida e Nélson 

Oliveira. Foi último, a mais de 13 

minutos do medalha de ouro, ele 

que foi o primeiro a sair na Fuji 

Marco Vaza, enviado a Tóquio

Internacional Speedway, o circuito 

que recebeu as duas provas de estra-

da nos Jogos Olímpicos. Houve 

outros que o passaram durante este 

crono de 44,2km, e ele cumpriu 

sempre em último as contagens 

intermédias. Em rigor, não foi o 

exactamente o último entre os escri-

tos — o espanhol Ion Izaguirre desis-

tiu com cãibras pouco depois dos 

15km. Ahmad Wais cortou a meta 

exausto, mas chegou ao m. 

Dois anos sem a família 
O ciclismo foi o seu ponto de fuga  

Equipa de refugiados

A fuga mais longa de Ahmad Wais

à guerra na Síria. Natural de Alepo, 

a cidade mártir, Wais começou a 

pedalar aos 14 anos e, pouco depois, 

mudou-se para Damasco. Em 2009, 

participou nos Mundiais de ciclismo 

em Moscovo, foi 61.º em 65 corredo-

res, mas já era qualquer coisa num 

país que pouco ligava a ciclismo. E 

ele estava disposto a suportar a guer-

ra pelas bicicletas. Aguentou dois 

anos sem a família em Damasco — 

que tinha fugido para a vizinha Tur-

quia — para continuar a treinar. 

Aguentou pouco mais de dois anos 

antes de tudo se tornar insuportável 

para ele. A universidade foi bombar-

deada e perdeu muitos dos amigos. 

O ciclista sírio avançou para a 

fuga mais longa da sua vida. Pegou 

num carro e conduziu até Beirute, 

onde embarcou até à Turquia, para 

se reunir com a família. “Sabia que 

tinha de me ir embora. Foram 

momentos muito duros”, contou 

mais tarde. “Foi muito duro, mas eu 

sou um atleta e os atletas são capa-

zes de fazer coisas muito duras.” 

A Turquia não seria, no entanto, o 

seu destino nal. O sonho do ciclis-

mo ainda comandava a fuga e o seu 

objectivo era chegar a uma das 

pátrias da modalidade, o país que 

deu Eddie Merckx ao mundo. “O pla-

no era afastar-me da guerra. Queria 

estar no centro da Europa e conti-

O último classificado do 
contra-relógio olímpico 
fugiu da guerra na Síria até 
chegar à Suíça e passou  
três anos sem competir

nuar até à Bélgica. Para mim, é a 

pátria do ciclismo”, recordou. De 

Beirute, foi clandestino até Atenas e, 

da capital grega, seguiu até Génova. 

De Génova, avançou para Lausana, 

na Suíça, onde teve estatuto de refu-

giado, e já não saiu de lá. 

Trabalho em supermercado 
Na cidade suíça onde está instalada 

a sede do Comité Olímpico Interna-

cional (COI), Wais trabalhava num 

supermercado e juntou-se a um clu-

be local para recuperar as boas sen-

sações de pedalar. Levou mais três 

anos até voltar a competir, partici-

pando em quatro edições consecu-

tivas do contra-relógio nos Mundiais 

de ciclismo (a sua melhor posição 

foi um 50.º, em 2019). Mas a prova 

de que ele mais se orgulha é o “cro-

no” do campeonato asiático de 

ciclismo de 2019, em que foi nono. 

Foi esse o ano em que o COI o con-

vidou para fazer parte da equipa de 

refugiados com vista a integrar os 

Jogos de Tóquio e ele, tendo compe-

tido pela Síria em provas internacio-

nais, já não pôde voltar ao seu país 

porque, ao fugir, não cumpriu o ser-

viço militar obrigatório. Mas esteve 

em Tóquio a pedalar numa pista de 

automóveis com vista para o Monte 

Fuji, a ser um exemplo e um símbo-

lo de esperança.

O sírio Ahmad Wais (atrás) em acção na prova de contra-relógio

CHRISTOPHER JUE/EPA

Um 16.º lugar para João Almeida, um 

21.º para Nélson Oliveira. Foi este o 

desempenho dos ciclistas portugue-

ses na prova olímpica de contra-reló-

gio, ganha por Primoz Roglic, que já 

tinha sido apontado como possível 

gura destes Jogos. A prata cou para 

o holandês Tom Dumoulin (a 

1m01,39s) e o bronze para o australia-

no Rohan Dennis (a 1m03,90s), na 

maior diferença de sempre entre os 

dois primeiros classi cados. 

Para Almeida, este foi um resultado 

agridoce. Por um lado, o ainda jovem 

ciclista cou na primeira metade da 

tabela (entre 38 corredores) e teve um 

dia para ganhar experiência em Jogos 

Diogo Cardoso Oliveira
Olímpicos — que muito útil poderá ser 

em Paris 2024. Por outro, o portu-

guês, actual campeão nacional da 

especialidade, era apontado quase 

unanimemente como um candidato 

a diploma olímpico (as casas de apos-

tas previam-lhe um top 6) e, num dia 

particularmente forte, a uma even-

tual medalha. 

Nada disso aconteceu e a glória 

olímpica do ciclista das Caldas da Rai-

nha, a dias de anunciar a equipa para 

2022, terá de esperar pelo menos 

mais três anos. O português, assumin-

do que não esteve no seu melhor, 

declarou à RTP que o percurso era 

demasiado duro e que talvez tenha 

começado o “crono” demasiado for-

te. Gastou quase mais três minutos e 

meio do que o vencedor. 

Ainda menos feliz foi Nélson Olivei-

ra, com um “crono” também modes-

to (a 3m55,03s de Roglic). O ciclista 

da Anadia, sétimo nos últimos Jogos, 

no Rio de Janeiro, sai de Tóquio com 

o 21.º lugar, posição que o próprio já 

previa quando cruzou a meta. 

Oliveira rodou nas primeiras séries 

de corredores e cou com o quarto 

melhor tempo quando concluiu o 

percurso — uma honra, na teoria, mas 

o próprio, com um abanar de cabeça, 

percebeu que seria uma posição pro-

visória. 

Entre os melhores, a vitória de Pri-

moz Roglic ilustra na perfeição o espí-

rito dos Jogos Olímpicos, feitos para 

espoletar a superação humana. 

O esloveno perdeu o Tour de forma 

dramática, em 2020, perdeu-o nova-

mente em 2021, devido a uma que-

da, e rodou de forma sofrível na 

prova de fundo, já em Tóquio. 

Mas é a sair do fundo do poço 

que se faz um campeão. 

Roglic, que um dia até 

sonharia ser medalhado 

olímpico nos Jogos de 

Inverno, pedalou em 

modo “comboio huma-

no” e esmagou a con-

corrência . A própria 

Ciclismo de estrada

João Almeida sai de Tóquio sem diploma olímpico 

felicidade exteriorizada pelo vence-

dor, quase sempre sóbrio nos festejos, 

mostrou o quanto o esloveno tinha 

para libertar para o mundo. 

Mais do que o próprio tempo nal, 

o nível de Roglic pode ser atestado 

por um detalhe curioso: a dada altu-

ra do “crono”, o esloveno, Kasper 

Asgreen e João Almeida rodavam 

juntos na estrada. Quer isto dizer 

que Roglic tinha um ritmo tal que 

apanhou dois grandes especialistas 

do contra-relógio na estrada, anulan-

do as diferenças nos tem-

pos de partida — face ao 

português eram… três 

minutos. 

Também a prata de 

Tom Dumoulin é um 

exemplo de ressurrei-

ção, com o ciclista dos 

Países Baixos a surgir nova-

mente no topo depois de ter 

feito uma pausa na carreira, 

por incapacidade de lidar 

com a pressão — um tema 

O ouro em Tóquio ficou 
para o Primoz Roglic, que 
“esmagou” a concorrência  
e fechou o “crono” com a 
maior diferença de sempre

muito caro nos dias de hoje, como 

provou Simone Biles. 

De resto, este percurso de Tóquio, 

de 44 quilómetros, con rmou que 

não era para roladores puros. Com 

várias secções de “sobe e desce”, 

pedia potência em distâncias curtas 

e várias mudanças de ritmo, mais do 

que a constância na pedalada que se 

exige a um corredor de contra-reló-

gio tradicional. 

Essa diferença de valências cou 

clara olhando para os tempos de cor-

redores de contra-relógio puros 

como Filippo Ganna ou Stefan Küng, 

em comparação com nomes como 

Roglic ou Dumoulin. E mesmo entre 

os dois portugueses esta diferença 

também cou patente: Oliveira, mais 

rolador puro, teve di culdades. 

Almeida, mais versátil, teve um 

desempenho melhor. 

Com os “cronos” ganhos por Roglic 

e Van Vleuten, está fechado o ciclismo 

de estrada. Venha a pista, com a por-

tuguesa Tata Martins em prova.

O plano era afastar-me  
da guerra. Queria estar  
no centro da Europa e 
continuar até à Bélgica,  
a pátria do ciclismo” 

Ahmad Wais 
Ciclista

p

p



Público • Quinta-feira, 29 de Julho de 2021 • 35

Râguebi

Voleibol Basquetebol

Portugal perde  
por um golo diante  
da Suécia

Rodrigo Torres 
supera-se na final 
olímpica de dressage

Ilhas Fiji repetem 
medalha de ouro  
em sevens

Russos derrotam  
o campeão Brasil e 
mantêm-se invictos

Os primeiros títulos  
no 3x3 vão para os  
EUA e para a Letónia

Na madrugada de ontem, a 
selecção portuguesa de 
andebol foi derrotada pela 
Suécia por 29-28 (14-14 ao 
intervalo), na 3.ª jornada da fase 
de grupos. Este desaire frente 
aos vice-campeões do mundo 
não compromete as aspirações 
portuguesas em chegar aos 
quartos-de-final, mas, com uma 
vitória em três jogos, pode 
tornar a progressão mais difícil 
na fase a eliminar. Amanhã, 
Portugal volta a entrar em cena 
para defrontar a Dinamarca.

O cavaleiro Rodrigo Torres 
alcançou ontem, na final do 
concurso de dressage dos 
Jogos Olímpicos, o seu melhor 
resultado de sempre. 
Juntamente com Fogoso, 
somou 78,943% e terminou na 
16.ª posição na final do Grande 
Prémio de Freestyle, no Parque 
Equestre de Tóquio. O 
alentejano “dançou” com o puro 
sangue lusitano ao som dos Pink 
Floyd, amealhando 74,143% na 
vertente técnica e 83,743% na 
componente artística. 

A selecção de râguebi das ilhas 
Fiji renovou o título masculino 
de sevens, ao vencer a “vizinha” 
Nova Zelândia, por 27-12, na 
final dos Jogos Olímpicos 
Tóquio2020. Os fijianos 
estiveram sempre em vantagem 
no marcador, conseguindo 
ensaios por Jiuta Wainiqolo, 
Meli Derenalagi, Sireli Maqala e 
Asaeli Tuivuaka. Na luta pela 
medalha de bronze, a Argentina 
derrotou a Grã-Bretanha, que 
tinha obtido a medalha de prata 
no Rio2016, por 17-12.

O jogo que encerrou a terceira 
jornada da fase preliminar do 
torneio de voleibol masculino dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
terminou com uma vitória 
folgada do Comité Olímpico da 
Rússia diante do actual campeão, 
o Brasil, por 3-0, com os parciais 
de 25-22, 25-20 e 25-20. Os 
russos são, assim, a única equipa 
invicta até ao momento, depois 
de terem vencido os EUA (ontem 
derrotaram a Tunísia por 3-1) e a 
Argentina (bateu a França por 
3-2) nas jornadas anteriores.

Os Estados Unidos, no sector 
feminino, e a Letónia, no 
masculino, conquistaram os 
primeiros títulos olímpicos de 
basquetebol 3x3, modalidade 
que se estreou no programa dos 
Jogos em Tóquio2020. A 
selecção feminina dos EUA 
impôs-se ao Comité Olímpico 
da Rússia, por 18-15, enquanto a 
Letónia arrecadou o ouro no 
torneio masculino, ao vencer os 
russos, por 21-18. A China ficou 
com a medalha de bronze, ao 
bater a França, por 16-14.

O canoísta português Antoine 

Launay quali cou-se para as 

meias- nais da prova de K1 

slalom dos Jogos Olímpicos 

Tóquio2020, ao terminar a 

quali cação no 12.º lugar 

     Launay, de 28 anos, alcançou o 

10.º tempo na primeira manga, 

em 95,68 segundos, melhorando 

o registo na segunda, para 93,5s, 

então o 11.º melhor tempo, e 

conseguindo uma das 20 vagas 

nas meias- nais em disputa 

pelos 24 canoístas presentes. 

    “Pódio. Estou aqui para fazer 

um pódio. Sei a responsabilidade 

que coloco em mim, mas é o meu 

sonho de criança. Vou fazer tudo 

para isso. Falta uma manga para 

atingir a nal e aí é arriscar”, 

confessou o atleta. 

    O português, nascido em 

Toulouse, França, vai ter agora 

de enfrentar um percurso 

diferente para a próxima fase da 

prova, “com a certeza de que 

será, sempre, muito, muito 

difícil, tanto técnica como 

sicamente”. “Os Jogos 

Olímpicos são mesmo de outro 

nível. Aqui as ondas são maiores 

e precisamos realmente de 

muita força para controlar o 

barco. Energia extra, que foi o 

que trouxe para cá”, completou. 

    A mais recente presença lusa 

em K1 slalom remonta a 

Sydney2000, quando Florence 

Fernandes foi 20.ª e última, 

depois de ter estado em 

Atlanta1996, então 22.ª, numa 

edição que contou também com 

Aníbal Fernandes (30.º). 

     As meias- nais e a nal estão 

marcadas para amanhã, às 14h 

(6h em Portugal)) e 16h (8h), 

respectivamente, no centro de 

canoagem slalom de Kasai.
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Canoagem Antoine Launay chega às meias-finais de  slalom

Acompanhe tudo sobre  
os Jogos Olimpicos  em  
publico.pt/toquio2020

Equestre

Andebol
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A vila-condense Ana Catarina Mon-

teiro inscreveu em Tóquio 2020, 

numa estreia tardia, aos 27 anos, o 

nome na história da natação olímpi-

ca portuguesa, ao ser a primeira 

atleta lusa a disputar umas meias-

nais, etapa que concluiu em 11.º 

lugar, com 2m09,82s. Um feito alcan-

çado quase 37 anos depois de Ale-

xandre Yokochi ter sido sétimo na 

nal de 200 metros bruços, em Los 

Angeles 1984. 

Em comum com Yokochi, Ana tem 

a paixão pela natação e pela enge-

nharia, como sugere o estatuto de 

estudante do Mestrado Integrado em 

Bioengenharia da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Por-

to (FEUP) — Yokochi acabou por fazer 

carreira como professor de Mate-

riais, Energia e Processos Químicos 

no departamento de Engenharia 

Mecânica da Baylor University, nos 

Estados Unidos. 

Em ambos os casos, a conjuntura 

parece ter desempenhado um papel 

providencial, mas cujo verdadeiro 

impacto ou in uência não pode ir 

além de mero exercício de especula-

Augusto Bernardino

JOSÉ COELHO/LUSA

ção: Yokochi bene ciou do boicote 

da União Soviética aos Jogos “ameri-

canos”, o que, dada a ausência de 

muitos nadadores do Leste da Euro-

pa, deixou caminho “livre” para 

nomes como o do português se 

anunciarem ao mundo. 

Agora, Ana Catarina Monteiro pre-

cisava “apenas” de bater uma das 

restantes 16 competidoras para che-

gar às meias- nais. Simples em tese, 

mas nem sempre exequível, pois 

alguém teria de saltar deste lote. 

Mas, como em tantas outras histórias 

de grandes campeões, nem foi pre-

ciso sofrer com a antecipação, já que 

a desistência da irreconhecível 

“Dama de Ferro”, a húngara Katinka 

Hosszu, apurava virtualmente a 

nadadora portuguesa, que só tinha 

de limitar-se a concluir a respectiva 

prova. Fê-lo como quinta da série e 

14.ª entre as 16 competidoras, obvia-

mente sem forçar, poupando-se para 

a hora da verdade, a pensar no recor-

de pessoal e nacional (2m08,03s, 

obtido em piscina curta) e na tão 

desejada participação na nal dos 

200 metros mariposa. 

Com uma medalha de prata nos 

Jogos do Mediterrâneo Tarragona 

2018, o 5.º lugar no Mundial de pis-

cina longa, um 6.º e um 7.º lugares 

nos Mundiais de piscina curta no 

currículo, além de vários títulos e 

recordes nacionais universitários 

(Atleta do ano da Universidade do 

Porto em 2017), Ana Catarina Mon-

teiro acabaria por superiorizar-se a 

cinco nadadoras, provando que não 

dependia da desistência de Hosszu 

para entrar por mérito próprio na 

história. 

A atleta do Clube Fluvial Vilacon-

dense estreou-se, assim, em pleno 

aos 27 anos, integrando uma comiti-

va de nove nadadores (sete na nata-

ção pura), depois de no Rio 2016 

terem sido apenas cinco os nadado-

res lusos e de, em 2012, ter obtido 

mínimos B para Londres. 

Ana Catarina Monteiro teve, entre-

tanto, de derrotar a covid-19, que em 

Abril afectou a preparação para os 

Europeus, contrariedade que supe-

rou com verdadeiro espírito olímpico. 

Tal como foi capaz de contrariar os 

efeitos da ausência de concorrência 

em Portugal na especialidade. “Sentia 

muita falta de competir e conseguir 

competir com as adversárias. Aqui, 

senti que consegui fazê-lo e, portanto, 

foi mais um passo em frente. O traba-

lho vai continuar, porque continuo 

com muitos sonhos e muitos objecti-

vos pela frente”, assinalou. 

“Ser 11.ª nuns Jogos Olímpicos, a 

mais de segundo e meio do meu 

melhor tempo, mostra o nível de exi-

gência dos mínimos e dos 200 

metros mariposa. Claro que chegar 

à nal era um sonho que passou mes-

mo ao lado. Mas só posso estar orgu-

lhosa do que z. Depois de chegar a 

este patamar, o objectivo não pode 

recuar”, declarou.

Natação

Ana Catarina Monteiro evoca  
feitos de Alexandre Yokochi

Estreou-se aos 27 anos  
nos Jogos Olímpicos, mas 
compensou a espera com a 
melhor prestação  nacional 
depois da final de 1984

Agenda dos portugueses  
As horas estão no horário de Lisboa 

Hoje 
9h00**  Jorge Fonseca Judo -100kg Medalhas* 
9h00**   Patrícia Sampaio Judo -78kg Medalhas* 
11h12  Tamila Holub Natação 800m livres (Q) 
 
Amanhã 
3h00**  Rochele Nunes Judo 78kg (Q) 
3h40  Lorene Bazolo Atletismo  100m (E) 
4h00**  Carolina João Vela Laser 
4h00**  Diogo Costa e Pedro Costa Vela  470  
4h00**  Jorge Lima e José Costa Vela  49er 
6h00**  Antoine Launay Canoagem slalom  (MF)* 
8h00**  Antoine Launay Canoagem slalom   (F)* 
9h00**  Rochele Nunes Judo  -78kg (Medalhas)* 
11h05  Evelise Veiga Atletismo Triplo Salto (Q) 
11h05  Patrícia Mamona Atletismo Triplo Salto (Q) 
11h25  Auriol Dongmo Atletismo Peso (Q) 
11h30  Selecção Andebol  
*No caso de ser apurado ** a partir das

Finais  
 
Finais de hoje (a partir das 9h) 
Ginástica all around (feminino)  a partir das 9h30 
Esgrima florete (feminino) 11h55 
Judo -78kg (feminino) a partir das 9h00 
Judo -100kg (masculino)  a partir das 9h00 
Ténis de mesa Singulares feminino  13h00 
Finais de amanhã (até às 9h) 
Tiro com Arco Singulares (feminino 8h45 
Badminton Pares mistos 7h30 
Canoagem caiaque (masculino) 8h00 
Ciclismo BMX (masculino) 3h40 
Ciclismo BMX (feminino) 3h50 
Remo  Singular Scull (feminino) 1h33 
Remo  Singular Scull (masculino) 1h45 
Remo  Embarcação de 8 (feminino) 2h05 
Remo  Embarcação de 8 (masculino) 2h25 
Tiro  Pistola 25m (feminino) 6h00 
Natação 200m bruços (feminino) 2h41 
Natação 200m costas (masculino) 2h50 
Natação 100m livres (feminino) 2h59 
Natação 200m estilos (masculino) 3h16 
Ginástica Trampolins (feminino) 6h50 

Medalheiro  
 
 

1.º Japão 13 4 5 22 
2.º China 12 6 9 27 
3.º EUA 11 11 9 31 
4.º COR* 7 10 6 23 
5.º Austrália 6 1 9 16 
6.º Grã-Bretanha 5 6 5 16 
7.º Coreia do Sul 4 2 5 11 
8.º Alemanha 3 2 5 10 
* Comité Olímpico da Rússia 

 A A A Total

Desporto

Nadadora vila-condense  fechou as meias-finais no 11.º lugar, em Tóquio
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Desporto

Roma empata FC Porto  
com bênção de Rui Patrício

“Dragões” foram mais 
acutilantes e continuam 
sem derrotas nesta fase  
de preparação, depois de 
oito partidas realizadas 

Nuno Sousa

Ao oitavo jogo de preparação para a 

temporada 2021-22, o FC Porto dei-

xou de ganhar. No Algarve, no Está-

dio da Bela Vista, os “dragões” esti-

veram bem mais perto do triunfo do 

que a Roma, mas o empate (1-1) aca-

bou por penalizar a ine cácia portu-

guesa na nalização e a capacidade 

italiana de sofrer sem bola. Foi mais 

um teste exigente, com uma respos-

ta muito competente da equipa lide-

rada por Sérgio Conceição. 

Ainda sem contar com Marchesín, 

Uribe ou Corona, o FC Porto surgiu 

em campo com um “onze” decalca-

do do embate diante do Lille — a 

excepção foi Pepe, que assumiu a 

vaga de Ivan Marcano. Em 4x4x2, os 

“dragões” mostraram acutilância 

especialmente pelo corredor direito, 

onde João Mário (um lateral em cons-

trução) combinou bem com Otávio, 

e uma capacidade interessante de 

jogar entre linhas, graças às movi-

mentações do brasileiro, de Sérgio 

Oliveira, de Pepê e de Taremi, que 

baixava para arrastar marcações. 

Do lado oposto, em 4x2x3x1, a 

Roma tinha fantasia na frente (Zanio-

lo, Mkhitaryan e Pellegrini nas costas 

de Dzeko), mas faltava-lhe arte para 

ligar os sectores. E não espantou, por 

isso, que tivesse sido pouco mais que 

inofensiva no ataque no primeiro 

tempo, enquanto o FC Porto mos-

trou as garras num par de ocasiões 

— em ambas, Rui Patrício respondeu 

à altura, com duas defesas (a segun-

da a cabeceamento de Otávio, foi 

fenomenal) que justi cam a contra-

tação ao Wolverhampton. 

O ascendente dos “azuis e brancos” 

não teve tradução no marcador e, no 

arranque do segundo tempo, a troca 

de Darboe por Villar permitiu aos 

romanos jogarem uma velocidade 

acima, com mais uidez na saída de 

bola. Ainda assim, foi contra a corren-

te do jogo que os romanos chegaram 

à vantagem: aos 56’, na sequência de 

um canto, Mancini surgiu na pequena 

área a cabecear sem oposição. 

A Roma cava numa posição mais 

confortável e ainda conseguiria bai-

xar o ritmo de jogo depois de um 

desentendimento entre Mkhitaryan 

e Pepe. Só que Sérgio Conceição vol-

tou a agitar as águas aos 84’, com 

uma tripla alteração que resultou em 

cheio. Vitinha e Evanilson, acabados 

de entrar, combinaram no corredor 

central e o médio português surgiu 

na área com espaço para um remate 

cruzado, que funcionou como um 

prémio merecido, mas ainda assim 

insu ciente para a produção ofensi-

va do FC Porto. 

José Mourinho, no banco romano, 

também tinha mexido na frente de 

ataque, mas nem Carles Pérez, nem 

El Shaarawy foram servidos em con-

dições de poderem causar mossa a 

Diogo Costa. Muito também por 

mérito da organização defensiva 

mostrada pelo FC Porto, quase sem-

pre confortável no jogo sem bola 

(conferindo pouco espaço entre 

linhas) e dinâmico com ela (Bruno 

Costa baixava na primeira fase de 

construção para conferir maior liber-

dade a Sérgio Oliveira). 

Com Otávio a rubricar mais uma 

grande exibição, João Mário a ganhar 

pontos na luta pelo corredor direito 

e Pepê a deixar no ar alguns porme-

nores de classe, a versão 2021-22 dos 

“dragões” avança a velocidade de 

cruzeiro. Dentro de três dias, há um 

derradeiro embate com o Lyon, que 

marcará o nal desta longa etapa de 

preparação, e o FC Porto chegará lá 

com sete vitórias e um empate. 

Fá-lo-á também sabendo que ain-

da está longe de explorar na totalida-

de os recursos que estão ao dispor 

do treinador. Luis Díaz ainda fez uns 

minutos na partida, mas Marchesín, 

Matheus Uribe e Jesús Corona, deter-

minantes na última temporada, con-

tinuam por utilizar. O primeiro 

encontro o cial está agendado para 

8 de Agosto, na 1.ª jornada do cam-

peonato, no Estádio do Dragão, fren-

te ao Belenenses SAD.

Breves

Futebol

Liga Conferência

Assistir à final da 
Supertaça vai obrigar 
a ter uma pulseira

Santa Clara promete 
não facilitar  
diante do Shkupi

Só os adeptos do Sporting e 
do Sp. Braga poderão assistir à 
final da Supertaça Cândido de 
Oliveira, em Aveiro, estando os 
dois clubes que disputam o 
troféu responsáveis por 
vender os bilhetes. Para além 
do ingresso, quem quiser 
assistir ao jogo de sábado 
(20h45), terá de apresentar ou 
um Certificado Digital 
COVID-19 que comprove a 
vacinação completa, ou um 
teste PCR negativo realizado 
até 72 horas antes do encontro 
ou um teste antigénio 
negativo realizado até 48 
horas antes. Com isto ganha 
um pulseira que lhe abre as 
portas do estádio. Qualquer 
adepto que tenha adquirido o 
bilhete poderá realizar um 
teste de antigénio no próprio 
estádio do seu clube, por 10 
euros

O treinador do Santa Clara, 
Daniel Ramos, assume o 
favoritismo frente aos 
macedónios do Shkupi, na 2.ª 
mão da pré-eliminatória da 
Liga Conferência Europa, mas 
deixa um alerta. “Algo de 
muito importante que referi ao 
grupo de trabalho foi que 
ninguém pode facilitar. 
Facilitismo zero. É como se 
estivesse 0-0 e nós queremos 
ganhar o jogo”, afirmou. Na 
primeira mão, na Macedónia 
do Norte, os açorianos 
venceram por 0-3 e esta noite 
(21h em Portugal continental) 
querem repetir o triunfo, em 
casa. O vencedor desta ronda 
vai defrontar os eslovenos do 
Olimpija Ljubljana ou os 
malteses do Birkirkara.

O FC Porto esteve a perder mas chegou ao empate frente à Roma

DR

Positivo/Negativo

Otávio 
Esteve em todo o lado, 
mostrando tremenda 
versatilidade na 
construção. -À direita, à 
esquerda e pelo meio, 
encontrou quase sempre o 
espaço necessário para 
progredir ou para encaixar 
um passe de ruptura. 
 
Mkhitaryan 
O arménio esteve longe de 
mostrar a qualidade que faz 
dele um jogador especial. 
Em parte por mérito do 
adversário, em parte por 
demérito próprio, pois 
raramente conseguiu 
libertar-se para receber 
sem oposição. E ainda teve 
uma reacção intempestiva 
após entrada de Pepe.

FC Porto  1 
Vitinha 88’ 
 
 
 

Roma  1 
Mancini 56’

Estádio da Bela Vista, no Parchal  
 
FC Porto Diogo Costa; João Mário, 
Pepe, Mbemba, Manafá; Otávio (F. 
Conceição, 84’), Bruno Costa (Grujic, 
72’), Sérgio Oliveira (Vitinha, 84’),  
Pepê (Luis Díaz, 72’); Toni Martínez 
(Evanilson, 84’), Taremi.  
Treinador Sérgio Conceição 
 
Roma Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, 
Smalling, Calafiori (Roger Ibañez, 
69’); Darboe (Gonzalo Villar, 46’), 
Diawara (Bove, 94’); Zaniolo (El 
Shaarawy, 69’), Pellegrini (Kumbulla, 
94’), Mkhitaryan (Carles Pérez, 69’), 
Dzeko.  
Treinador José Mourinho 
 
Árbitro Rui Soares (AF Santarém) 

Ascendente do FC Porto  
foi mais evidente durante  
o primeiro tempo, período 
em que o guarda-redes da 
Roma fez a diferença, com 
um par de grandes defesas
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Wiriyamu  
e a guerra 
colonial de 
Portugal

E
u era um jovem quando Wiriya-

mu chegou às capas dos jor-

nais, a 10 de Julho de 1973. Aos 

22 anos, com um passaporte 

português sem apelido, eu 

tinha chegado a Londres a 16 

de Agosto de 1972, pobre e sabendo 

falar pouco inglês, talvez até mais 

pobre do que Salazar quando este 

deixara o Vimieiro para ir para Coim-

bra no início do século XX. Mas eu 

estava determinado a ter sucesso. O 

meu objectivo era a Universidade de 

Oxford, o dele era sufocar Portugal 

com burocracia e terror! 

Nos 38 anos seguintes acompanhei 

esta história de forma intermitente. 

Cataloguei os papéis do padre Has-

tings; mergulhei em arquivos; fotoco-

piei recordações da guerra de liber-

tação; acumulei fotogra as, vídeos e 

gravações de áudio; tive formação em 

historiogra a oral; aprendi a retirar 

dados de propaganda dos movimen-

tos de libertação; e desenvolvi capa-

cidades para usar as experiências de 

vida para orientar o meu trabalho. 

Em 1984, estava pronto para ir para 

Lisboa. Mas havia um obstáculo no 

caminho: eu era um apátrida. Eu era 

um súbdito colonial de um império 

enterrado. Portugal estava a cortejar 

as pós-colonialidades. Até esta ques-

tão de ser apátrida ser resolvida, eu 

tinha que aguardar. 

Cheguei a Lisboa em meados dos 

anos 90 e dirigi-me para a Torre do 

Tombo, o edifício projectado pelo 

arquitecto Arsénio Cordeiro e cons-

truído em betão e calcário. Janelas 

que mais parecem escotilhas náuticas 

lançam lágrimas de luz solar para 

dentro do arquivo. Austero mas tam-

bém acolhedor em alguns locais, 

guardava no seu interior aquilo que 

eu procurava: documentos da PIDE. 

As gárgulas de Arsénio Cordeiro mira-

ram-me enquanto eu caminhava para 

a escuridão lá dentro. As fontes pri-

márias sobre Wiriyamu não se conse-

guiam localizar, excepto 48 relatórios 

da Direcção-Geral de Segurança 

(DGS), alguns dos quais baseados em 

informações obtidas por padres e 

acólitos. A ausência de dados não 

signi ca que Wiriyamu tenha sido 

uma cção, ou que os eventos relata-

dos eram mentira. Se algum desses 

pressupostos fosse verdade, mais 

concretamente que apenas arquivos 

escritos validam argumentos acerca 

do passado, estaríamos todos a espe-

tar facas nas costas uns dos outros 

acerca das narrativas sobre a morte 

de Catarina Eufémia em 1954. Mas 

Guerra 
colonial

não estamos. Em vez disso, aceitamos 

os relatos de memórias acerca dela 

como sendo História verídica, su

cientemente sólida para a tornar um 

ícone e a face da resistência. 

Eu sabia que tinha que escavar as 

vozes que tinham visto, e sobrevivido 

ao massacre, algo que a polícia polí-

tica e o Exército não tinham feito, 

para bem da nação. Depois passei 

anos a entrevistar pessoas em vários 

continentes, identi cando os mortos, 

investigando os cinco campos da 

morte de Wiriyamu, fotografando os 

restos de ossos, quando tal era per-

mitido, e recriando os acontecimen-

to no palco onde haviam decorrido. 

“Viu com os seus próprios olhos? 

Estava lá quando isto aconteceu? Se 

não se importa, mostre-me as feridas. 

Posso fotografá-las?” 

 

A ressurreição 

Eis aqui uma versão resumida do que 

descobri nesses dois conjuntos de 

fontes: 28 entrevistas gravadas; 96 

notas de campo assinadas; 102 fontes 

de dados assinaladas em fragmentos 

anotados; e 24 inquiridos adicionais 

que foram apoiados por uma série de 

con rmadores de factos que trabalha-

60 anos da guerra colonial (X)  
Ensaio Wiriyamu apresenta uma 
característica única: os mortos e os seus 
assassinos tinham uma história para 
contar. Quantos outros Wiriyamus 
continuam a esconder-se por trás desses 
números nos arquivos de operações do 
Exército colonial? Podemos facilmente 
descobrir. Tudo o que é necessário é uma 
comissão de verdade e reconciliação 

Mustafah Dhada
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ANTONIO SILVA/LUSA

Inquérito  
de Proust 
Sérgio Sousa  
Pinto 
Pág. 46

des portuguesas os viam como “abri-

gos de cabras”. 

Chico manteve-se em frente a uma 

grande árvore de mopane. E foi então 

que Consonbera, amante da antiga 

mulher de Johnny, foi visto a cami-

nhar em direção a Chico. Uma densa 

área de boas casas atrás dele perten-

ciam às sete famílias mais abastadas, 

nas margens do ribeiro seco junto ao 

campo de futebol de Chaworha. Pare-

ce que Consonbera não tinha noção 

do terror que ia enfrentar. Johnny 

reconheceu-o logo e matou-o a tiro. 

Não se sabe se terá feito isto por des-

peito pessoal ou para assinalar aos 

restantes que iniciassem o assassínio 

das pessoas reunidas. 

E assim começou o apagamento de 

Chaworha. Nos minutos que se segui-

ram, 53 aldeãos sucumbiram às raja-

das. Enquanto os restantes tentavam 

escapar, Chico gritava: “Aphani wen-

se!Aphani wense! Matem-nos a todos. 

Não deixem ninguém vivo. Nada de 

testemunhas.” Por esta altura, os sol-

dados coloniais tinham-se dividido 

em dois grupos. Um recolheu os cor-

pos e colocou-os num monte, a que 

depois pegaram fogo. O outro grupo 

formou em semicírculo, para matar 

quem quer que tentasse escapar. 

António Mixone, que foi testemunha 

ocular, estava no fundo do monte de 

corpos, tal como estava o seu irmão. 

Ambos tinham tombado, desmaiados 

mas sem ferimentos. António recupe-

rou a consciência quando o calor 

começou a golpear a sua pele. Desa-

tou a correr, tal como fez o seu irmão 

mais novo, Domingos, de quatro 

anos. Quatro outras pessoas escapa-

ram da pira: Serina, de 13 anos, lha 

de Irisone; Tembo, de cinco anos, 

lho de Batista; Manuel, de 13 anos, 

lho de Mantrujare; e Podista, mulher 

de Mchenga. Os soldados portugueses 

despejaram então mais uma rajada 

de balas na pira. Uma das balas atin-

giu Mixone num ombro. Ignorando o 

ferimento, correu até car a salvo.   

Noutros locais dentro do triângulo, 

os soldados estavam a toda a força. A 

limpeza em Juawu começou quando 

o helicóptero se elevou para partir. 

Há poucas provas concretas de como 

decorreram as mortes. Uma testemu-

nha, escondida por trás de um molho 

de juncos altos numa ravina próxima, 

viu soldados da primeira unidade da 

6.ª Companhia de Comandos a des-

poletar granadas e a atirá-las para 

dentro de cabanas pejadas de gente, 

enquanto outros atiravam sobre 

quem tentava escapar. Por 

ram de perto com 216 famílias afecta-

das. Destes inquiridos, 107 eram de 

Chaworha, 30 de Wiriyamu, 30 de 

Juawu, 14 de Riachu e 35 de Djemusse.

A 16 de Dezembro de 1972, um jovem 

o cial recebeu ordens para se apre-

sentar no quartel-general do Exército 

português da região de Tete. Chegou 

às 6h30 e disseram-lhe para pegar na 

sua unidade e ir expulsar os terroris-

tas in ltrados no triângulo de Wiriya-

mu. Três coordenadas de niam este 

triângulo: a estrada principal que liga-

va Tete s Changara, o rio Zambeze a 

sudeste, e o rio Luenha, a uente do 

Zambeze, a sul. Dentro deste triângu-

lo estavam cinco aldeias: Chaworha, 

Juawu, Wiriyamu, Djemusse e Ria-

chu. 

A Força Aérea Portuguesa bombar-

deou o perímetro do triângulo para 

facilitar os alvos para as forças terres-

tres. Foi deixada uma abertura para 

apanhar quem escapasse. Cinco heli-

cópteros aterraram dentro do triân-

gulo. Três destes, sabe-se onde: um 

deles, perto de Chaworha, desembar-

cou agentes secretos uniformizados, 

liderados por Chico Cachavi e Johnny 

Kongorhogondo. Dois helicópteros 

mantiveram-se por perto, um ao pé 

de Juawu e o outro nas cercanias de 

Djemusse, mas nenhum deles aterrou 

— os tocos de árvores cortadas, com 

cerca de um metro de altura, impe-

diam-no. 

Chico e Johnny reuniram toda a 

gente perto do quintal do chefe da 

aldeia. Dada a confusão que se insta-

lou de seguida, é difícil estabelecer a 

exacta sequência dos acontecimentos 

após esta ordem. As pessoas da aldeia 

reuniram-se no local indicado, vigia-

das por soldados uniformizados, 

enquanto elementos da unidade de 

Comandos levaram à força os que se 

tinham escondido. Chico disse a um 

visitante da aldeia de Djemusse para 

Sobreviventes do massacre 
 de Wiriyamu visitam a zona  
do terror, muitos anos após  
o fim da guerra colonial

Tudo o que  
é necessário  
é uma comissão  
de verdade  
e reconciliação, 
baseada numa 
amnistia para  
todos os que 
contarem a verdade. 
Pergunto-me se já 
estaremos prontos 
para que uma 
comissão deste tipo 
escave as vozes por 
trás dos números 
silenciosos. 
Acredito que 
estamos

c

O PÚBLICO reúne na série  
60 anos da guerra colonial   

12 historiadores que  
reflectem através das duas 

perspectivas da história:  
colonizadores e colonizados. 
Amanhã: o  historiador Miguel 

Cardina escreve sobre  a “guerra 
 à guerra: as oposições  

e  a contestação anticolonial”

regressar à aldeia central de Wiriya-

mu com uma mensagem para os seus 

habitantes: “Fiquem aí quietos!” 

Em Chaworha, a multidão aumen-

tava. Johnny manteve-se ao lado de 

Chico, enquanto o Exército colonial 

isolava o perímetro. Por que razão se 

tinham recusado a mudar para 

M’pharhamadwe, como lhes tinha 

sido indicado? O chefe de Chaworha 

respondeu que estavam à espera de 

uma garantia de que teriam acesso a 

água e terra fértil para os seus ani-

mais. Os aldeamentos estratégicos 

estavam claramente mal preparados 

para a vida pastoral — até as autorida-
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outras palavras, a limpeza em Juawu 

foi rápida e e caz. Um fugitivo esca-

pou antes da carni cina. Colocou 

uma cabra às costas e dois bebés em 

cada braço e atravessou a estrada que 

levava até ao Cruzamento 18. Então 

ouviu o som de rotores a segui-lo. 

Manteve-se agachado para “evitar as 

pás”, mas continuou a correr até cair. 

Como uma libélula, o helicóptero por 

cima dele também parou, quase imó-

vel. Viu o piloto a dirigi-lo para a 

estratégica aldeia de M’pharha-

madwe. Levantou-se e correu e 

parou, desta feita para beber água de 

um ribeiro. Por m o helicóptero dei-

xou-o em paz e partiu. 

A limpeza de Wiriyamu foi igual-

mente rápida e e caz. O Exército 

colonial encheu de gente a maior 

cabana da aldeia, o que foi fácil de 

fazer, pois as pessoas tinham-se lá 

reunido para uma festa. Várias gra-

nadas foram deixadas lá dentro, 

depois a cabana foi fechada, após o 

que as granadas explodiram e reben-

taram com o tecto de palha. Termi-

nou aí a maior matança de Wiriya-

mu. Com esta limpeza terminada 

antes do pôr do Sol, as unidades dos 

Comandos portugueses foram mon-

tar acampamento a alguma distância 

da aldeia, apanhando pelo caminho 

alguns fugitivos. 

A limpeza de Djemusse demorou 

mais tempo. Chico e Johnny partici-

param nos violentos interrogatórios 

que se seguiram. Onde estavam a 

esconder membros da Frelimo? 

Sabiam onde eram as bases deles? 

“Revela o que sabes ou então mor-

res!”, disseram-lhes. A certa altura 

um helicóptero pairou por cima e à 

esquerda do baobá que marcava a 

entrada de Djemusse, para apanhar 

um punhado de “delatores” para 

irem para interrogatórios mais inten-

sos no quartel-general da polícia. Um 

informador sob tortura gritava: “Não, 

por favor, chega! Por favor, pára! Eu 

não sei nada! Pára, pára, Chico, pelo 

amor de Deus!” 

Ao cair da noite, os interrogatórios 

já tinham dado o que tinham a dar. Já 

não havia mais “con ssões” para 

extrair. Os homens de uniforme 

armados dividiram-se em dois gru-

pos: um formou um longo cordão, 

enquanto o outro se manteve em 

semicírculo, para reunir fugitivos 

para a matança nal. Seguindo ins-

truções, os habitantes de Djemusse 

formaram uma la em frente às suas 

casas ainda a fumegar. Chico estava 

encostado ao baobá. Os homens 

armados deram ordens para fugirem 

se quisessem manter-se vivos, o que 

zeram. Não se sabe exactamente 

quantos escaparam. Um informador 

recorda-se de ter corrido aos zigue-

zagues para dentro de uma cabana 

cheia de fumo. 

O helicóptero partiu, levando sus-

peitos para interrogatório. Os solda-

dos, por sua vez, juntaram-se aos 

comandantes de unidade, preparan-

do a caça aos fugitivos nos três dias 

seguintes. Informações acerca da 

perseguição nesses três dias são vir-

tualmente inexistentes, excepto 

alguns fragmentos que sugerem a 

existência de baixas. 

Dos 385 mortos, 118 morreram em 

Chaworha, 55 em Juawu, 41 em 

Wiriyamu, 104 em Djemusse e um em 

Riachu. Setenta homens, 46 mulheres 

e dois bebés ainda dentro da barriga 

das mães morreram em Chaworha. 

Trinta e dois homens e 33 mulheres 

morreram em Juawu. Wiriyamu per-

deu 16 homens e 25 mulheres. Dje-

musse perdeu 45 homens e 50 mulhe-

res. Em Riachu, apenas se conseguiu 

identi car uma mulher. Nos meus 

dois textos mais recentes identi co 

pelo nome e características particu-

lares cada um dos 385 mortos. O mas-

sacre eliminou um pouco mais de 28 

por cento da população total das cin-

co aldeias afectadas. Em termos pro-

porcionais, embora evidentemente 

não em magnitude total, seria o equi-

valente a matar 2.461.276 de habitan-

tes de Portugal em 1972. 

 

Verdade e salvação 

Até hoje, o Exército colonial conside-

ra a obliteração de Wiriyamu como 

um dano colateral, o resultado inevi-

tável de uma operação de limpeza 

denominada Marosca, uma de muitas 

levadas a cabo numa área de terroris-

tas. Quando foi pressionado a con r-

mar o massacre de Wiriyamu, o fale-

cido general Kaulza de Arriaga negou 

qualquer culpabilidade, em parte 

para evitar inquéritos em casos seme-

lhantes noutros locais. Ao que sei, 

ainda está por elaborar uma lista 

exaustiva dessas limpezas. Antes da 

revolução de 25 de abril de 1974 tais 

investigações teriam implicado o

ciais do Exército, o que teria implica-

ções e re exos na liderança política 

em Lisboa. 

Re ecti profundamente desde a 

publicação dos meus trabalhos acer-

ca de Wiriyamu, como que para escu-

tar os melhores anjos da nossa natu-

reza. A Guerra Colonial foi um vasto 

teatro de con ito entre duas certezas 

políticas, a liberdade e a intransigên-

cia, lideradas por dois adversários 

simétricos. Um militarizava os seus 

objectivos para enganar e suplantar 

artilharia pesada. O outro utilizou 

tudo o que tinha no seu arsenal, des-

de napalm até armas fornecidas pela 

NATO, tanto contra guerrilheiros 

como contra civis. As verdadeiras 

vítimas eram assassinos vestidos com 

uniformes e que esqueceram a sua 

consciência, serviram e continuam a 

servir no Exército colonial, e os seus 

alvos. Os que conseguiram evitar a 

morte caram marcados pela expe-

riência nos campos da morte portu-

gueses na África colonial. 

Wiriyamu apresenta uma caracte-

rística única: os mortos e os seus 

assassinos tinham uma história para 

contar. Quantos outros Wiriyamus 

continuam a esconder-se por trás 

desses números nos arquivos de ope-

rações do Exército colonial? Podemos 

facilmente descobrir. Tudo o que é 

necessário é uma comissão de verda-

de e reconciliação, baseada numa 

amnistia para todos os que contarem 

a verdade. Pergunto-me se já estare-

mos prontos para que uma comissão 

desse tipo escave as vozes por trás 

dos números silenciosos. Acredito 

que estamos. Se conseguimos produ-

zir um vencedor do Prémio Nobel e 

um secretário-geral da ONU, segura-

mente podemos estabelecer uma 

comissão nacional. É o único passo 

lógico para nos dirigirmos em direc-

ção ao esclarecimento pós-colonial. 

Devemos isto tanto à História quanto 

às gárgulas de Arsénio Cordeiro, que 

esperam que retiremos as verdades 

dos arquivos da monocromática Tor-

re do Tombo. A alternativa é conti-

nuar a criar paisagens imaginárias 

com certezas sentimentais acerca do 

império e a nossa conduta em sua 

defesa durante a Guerra Colonial.

Padre Hastings (ao centro) ao lado de Mário Soares  e de  Arthur Baron, em Londres,  em Julho de 1973, depois da  denúncia  do massacre

GEORGE W. HALES/FOX PHOTOS/HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES
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Ginásios perderam quase metade da facturação em 2020 
De 2019 para 2020 fecharam 300 clubes e o volume de facturação 
caiu de 289.371 para 167.408 euros. Já a capacidade de reter 
praticantes desceu de 40% para uns inéditos 2%. A Portugal Activo — 
Associação de Clubes de Fitness e Saúde (Agap) alerta para a 
situação que se vive nos ginásios, mas também deixa o aviso: “ 
Os portugueses estão mais sedentários, portanto mais vulneráveis  
a doenças do foro neuropsicológico ou cardiovasculares.” 
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Os produtos 
cruelty-free, 
explica  
Andreia  
Santos (na foto  
ao lado), não  
são necessaria- 
mente mais  
caros do que  
os que são 
criados com  
testes  
em animais

“Testar em animais é dar uns passos atrás  
na nossa evolução enquanto sociedade”
O maior objectivo, garante a fundadora da loja cruelty-free Beauty by Noor, é “mostrar aos portugueses 
que existem produtos de qualidade e e cazes que respeitam o meio ambiente e todos os seres”

Inês Duarte de Freitas

A comercialização de produtos cos-

méticos acabados ou que tenham 

ingredientes testados em animais é 

proibida, desde 2013, na União Euro-

peia — mesmo que esses produtos 

tenham sido testados noutros países. 

No entanto, mais de 80% das nações 

ainda permitem a realização deste 

tipo de ensaios e a comercialização 

dos respectivos produtos. As lacunas 

na lei europeia deixam margem para 

manobra. Há empresas que conse-

guem colocar no mercado europeu 

produtos testados em animais, se 

forem novamente ensaiados já den-

tro da União Europeia. 

Enquanto se espera por uma 

mudança na lei e o Parlamento Euro-

peu luta para que, até 2023, a proibi-

ção se torne global, Andreia Santos 

fundou a  Beauty by Noor , uma loja 

online portuguesa de produtos 

cruelty-free (sem crueldade sobre ani-

mais). Já trabalhava na área do comér-

cio digital quando, em 2018, decidiu 

abrir uma loja dedicada à cosmética. 

Foi durante a pesquisa que descobriu 

que muitas marcas continuavam a 

fazer ensaios em animais. “Para nós, 

enquanto marca, não faz sentido tes-

tar em animais, porque há toda uma 

evolução tecnológica e cientí ca em 

alternativa”, começa por explicar ao 

PÚBLICO. “Testar em animais é dar 

uns passos atrás na nossa evolução 

enquanto sociedade”, acrescenta. 

Hoje, volvidos quase três anos da 

abertura da Beauty by Noor, já 

comercializam 42 marcas diferentes, 

com uma média de 60 encomendas 

diárias. A garantia é de que nenhum 

dos produtos à venda foi testado em 

animais. O maior objectivo, garante, 

é “mostrar aos portugueses que exis-

tem produtos de qualidade e e ca-

zes, que respeitam o meio ambiente 

e todos os seres”. E a oferta abrange 

quase toda a gama de cosmética, 

activamente envolvidas na luta contra 

a testagem em animais. Ratos, mur-

ganhos e coelhos são as principais 

vítimas dos estudos da cosmética. Só 

nos Estados Unidos, onde os testes 

são permitidos em 46 estados (as 

excepções são Califórnia, Illi-

nois, Nevada e Virgínia), a associa-

ção PETA estima que morram mais 

de 100 mil animais por ano, vítimas 

desta crueldade, não só da indústria 

dos cosméticos, mas também do sec-

tor da alimentação ou de farmácia. 

A alternativa na cosmética é sim-

ples e não representa custos acresci-

dos para as empresas. “Os tecidos 

criados arti cialmente dão provas de 

que são e cazes e seguros”, salienta 

a fundadora da Beauty by Noor. 

Como métodos alternativos à utiliza-

ção de animais existem, por exemplo, 

testes de irritações com modelos que 

reconstroem a epiderme humana, 

métodos in silico e in vitro. Andreia 

Santos destaca, ainda, os testes in 

vivo, em que são pessoas a volunta-

riar-se para testar os produtos. 

“Está nas nossas mãos, enquanto 

consumidores, fazer essa mudança”, 

apela a empresária. Como? “A nossa 

exigência é tão simples quanto come-

çar a comprar produtos que se apli-

cam a esta filosofia [do cruelty-free]”, 

esclarece. As marcas vêem-se obri-

gadas a responder às exigências do 

mercado, o que já tem acontecido, 

com a criação de linhas vegan ou 

naturais (nem sempre sinónimo de 

sem crueldade). 

Nos próximos dois anos, está nos 

planos da Beauty by Noor a criação 

de uma marca própria. “A nossa 

ideia é ir buscar excedentes de pro-

dutores locais”, revela Andreia San-

tos. Para ainda este ano têm em 

andamento um projecto com uma 

nutricionista, uma enfermeira e uma 

dermatologista, em que pretendem 

prestar apoio e aconselhamento aos 

clientes, de forma gratuita.

rais. É de destacar, por exemplo, tam-

bém a marca dinamarquesa Grums, 

que utiliza a borra de café como base 

para os seus cosméticos. 

Quanto a revender produtos de 

empresas portuguesas, Andreia San-

tos enaltece o trabalho que tem sido 

feito pela cosmética nacional, mas 

lamenta que as condições de reven-

da não sejam as melhores. “Entendo 

as marcas porque é muito difícil criar 

em Portugal.” Ainda assim, na 

Beauty by Noor é possível encontrar 

a portuaguesa Bam&Boo, com pro-

dutos sustentáveis de higiene oral. 

Mas ser cruelty-free não é um exclu-

sivo das marcas mais pequenas e 

Andreia Santos dá como exemplo 

nomes com maior expressão na 

indústria, como a Dove, a Quem Disse 

Berenice ou a The Body Shop, todas 

entre produtos capilares, cuidados 

de pele, e o bem-estar, com chás e 

suplementos. 

Estes produtos cruelty-free, explica 

Andreia Santos, não são mais caros 

do que a cosmética convencional, 

excepto alguns que utilizem apenas 

ingredientes naturais (também uma 

aposta da Beauty by Noor ). Além 

disso, alguns dos nomes são total-

mente novidade no mercado portu-

guês, como é o caso da Teami, uma 

marca norte-americana de cuidados 

de pele com ingredientes 100% natu-

DR

DR
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Aya e a Feiticeira 
De Goro Miyazaki. Com   
Shinobu Terajima, Etsushi 
Toyokawa, Gaku Hamada. JAP. 
2020. 82m. M6.  
Uma órfã inglesa que foi deixada 

em pequena num orfanato 

inglês é adoptada por uma bruxa 

que lhe promete ensinar magia.  

 

D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros: O Filme 
2021. 84m. M6.  
“As Aventuras de Dartacão e dos 

Três Mosqueteiros”, famosa 

série animada 

japonesa-espanhola do início 

dos anos 1980 que 

antropomor zou as personagens 

das histórias dos Três 

Mosqueteiros de Alexandre 

Dumas, chega ao cinema numa 

adaptação 3D.  

  

Funeral de Estado 
De Sergei Loznitsa. HOL/
Lituânia. 2019. 135m. 
Histórico, Documentário. M12.  
Março de 1953. Depois de 30 

anos a governar a União 

Soviética sob um regime 

ditatorial, Estaline morreu. Nas 

ruas, durante as cerimónias 

fúnebres, centenas de milhares 

de pessoas surgem devastadas 

pela sua partida.  

 

Jungle Cruise - A Maldição nos 
Confins da Selva 
De Jaume Collet-Serra. Com 
Dwayne Johnson, Emily Blunt, 
Edgar Ramírez, Paul Giamatti. 

EUA. 2021. 127m. M12.  
A atracção dos parques 

temáticos da Disney que simula 

uma viagem de barco a vapor 

por rios do início do século XX 

chega ao cinema pela mão do 

espanhol Jaume Collet-Serra.  

 

Nas Tuas Mãos 
De Ludovic Bernard. Com 
Lambert Wilson, Kristin Scott 
Thomas, Jules Benchetrit, 
Karidja Touré. FRA/BEL. 2018. 
105m. Drama, Romance. M12.  
Mathieu é um jovem 

problemático que é ouvido pelo 

director do Conservatório de 

Paris enquanto toca numa 

estação parisiense e se torna 

protegido dele.  

 

Presos no Tempo 
De M. Night Shyamalan. Com 
Gael García Bernal, Vicky 
Krieps, Thomasin McKenzie, 
Embeth Davidtz. EUA. 2021. 
108m. Thriller. M14.  
Uma família que vai de férias 

para uma praia remota. Não 

demora muito até perceberam 

que a tal praia os faz envelhecer 

rapidamente, transformando a 

vida inteira deles num só dia. 

Cinema

Cartaz, críticas, trailers  
e passatempos em  

cinecartaz.publico.pt

Lisboa  
Cinema City Alvalade 
Av. de Roma, nº 100. T. 218413040 
Bem Bom M14. 15h40, 17h30, 20h15;  
A Voz Humana 19h45; Os Croods: Uma 
Nova Era M6. 15h35 (V.Port./2D); Visões do 
Império 17h55; Jungle Cruise - A Maldição 
nos Confins da Selva M12. 15h25, 17h50, 
20h (V.Orig./2D); Sweet Thing - Infância à 
Deriva 19h30; D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros: O Filme M6. 15h30  
(V.Port./2D); Aya e a Feiticeira M6. 17h45   
Cinema City Campo Pequeno 
Centro de Lazer. T. 217981420 
Bem Bom M14. 15h50, 17h55, 20h25;  
Um Bando de Vigaristas em Hollywood 
13h40, 20h20; Os Croods: Uma Nova 
Era M6. 11h35, 18h20 (V.Port./2D);  
Viúva Negra M12. 15h45, 17h25, 20h;  
Raya e o Último Dragão M6. 11h10, 15h15;  
Upsss! 2 - A Aventura Continua M6. 13h35 
(V.Port./2D); Space Jam: Uma Nova Era  
M6. 13h30, 20h15 (V.Orig./2D); Escape 
Room 2: Sem Saída M14. 11h40, 18h10;  
Presos no Tempo M14. 11h15, 13h25, 15h25, 
18h, 20h25; Snake Eyes: A Origem dos G.I. 
Joe M14. 20h05; Jungle Cruise - A Maldição 
nos Confins da Selva M12. 15h35, 17h50, 
20h10 (V.Orig./2D) 15h30 (V.Port./2D);  
D’Artacão e os Três Moscãoteiros:  
O Filme M6. 15h45, 17h30 (V.Port./2D)   
Cinema Ideal 
Rua do Loreto, 15/17. T. 210998295 
A Voz Humana 18h45; Funeral de 
Estado M12. 16h15, 20h15; Gunda 14h30   
Cinemas Nos Alvaláxia  
Estádio José Alvalade. T. 16996 
Um Bando de Vigaristas em Hollywood 
 12h45, 15h15, 17h50, 20h20; Os Croods: 
Uma Nova Era M6. 13h50, 16h40  
(V.Port./2D); Cruella M12. 19h10, 19h25  
(V.Orig./2D); Viúva Negra M12. 13h05,  
16h15, 19h35; Os Flofos: Viagem no 
Tempo M6. 13h30, 15h30, 17h40  
(V.Port./2D); Demon Slayer - Kimetsu  
No Yaiba - O Filme: Comboio Infinito  
M14. 19h55; Velocidade Furiosa 9  
13h10, 16h35, 19h45; The Ice Road:  
Missão de Risco M12. 20h10; Upsss! 2 -  
A Aventura Continua M6. 13h, 15h20,  
17h30 (V.Port./2D); Space Jam: Uma  
Nova Era M6. 13h40, 16h40 (V.Port./2D);  
Escape Room 2: Sem Saída M14. 12h50, 
15h25, 18h, 20h30; O Meu Burro, o  
Meu Amante e Eu 19h20; Snake Eyes:  
A Origem dos G.I. Joe M14. 13h55, 17h, 
20h05; Jungle Cruise - A Maldição nos 
Confins da Selva M12. 13h30, 16h30,  
19h30, 20h (V.Orig./2D) 14h, 17h  
(V.Port./2D); Nas Tuas Mãos M12. 
19h15; D’Artacão e os Três Moscãoteiros:  
O Filme M6. 14h05, 16h25 (V.Port./2D)   
Cinemas Nos Amoreiras 
Av. Eng. Duarte Pacheco. T. 16996 
Bem Bom M14. 14h, 17h20, 20h10;  
Um Bando de Vigaristas em Hollywood 
17h30; A Voz Humana 20h; Viúva 
Negra M12. 16h30, 19h40; Velocidade 
Furiosa 9 19h; Annette M14. 19h20;  
O Meu Burro, o Meu Amante e Eu 
13h30; Presos no Tempo M14. 13h20, 
15h50, 19h30; Jungle Cruise - A Maldição 
nos Confins da Selva M12. 13h40, 16h40, 
19h50 (V.Orig./2D) 13h10, 16h10 (V.Port./2D); 
D’Artacão e os Três Moscãoteiros:  
O Filme M6. 13h, 15h, 17h (V.Port./2D)   
Cinemas Nos Colombo 
Av.  Lusíada. T. 16996 
Bem Bom M14. 20h20; Um Bando 
de Vigaristas em Hollywood 13h10;  
Viúva Negra M12. 13h50, 16h50, 19h50; 
 Velocidade Furiosa 9 13h20, 16h30, 
19h40; Space Jam: Uma Nova Era M6. 
14h10 (V.Port./2D); Escape Room 2:  
Sem Saída M14. 15h50, 18h20, 20h30;  
Presos no Tempo M14. 13h40, 17h20, 
20h10; Snake Eyes: A Origem dos G.I. 

Bem Bom M14. 14h, 16h40, 20h10;  
Os Croods: Uma Nova Era M6. 10h50, 
13h20, 16h10 (V.Port./2D); Viúva  
Negra M12. 13h40, 19h30; Velocidade 
Furiosa 9 13h30, 17h, 19h55; Upsss! 2 -  
A Aventura Continua M6. 11h10, 13h50, 
15h50, 18h05 (V.Port./2D); Space Jam: 
Uma Nova Era M6. 11h, 16h50, 19h40  
(V.Orig./2D); Escape Room 2: Sem 
Saída M14. 20h25; Presos no Tempo  
M14. 14h35, 17h10, 20h; Jungle Cruise -  
A Maldição nos Confins da Selva  
M12. 10h40, 13h45, 16h45, 19h50;  
D’Artacão e os Três Moscãoteiros:  
O Filme M6. 11h30, 14h35, 17h10, 20h  
(V.Port./2D)   

Cascais  
Cinemas Nos CascaiShopping 
Alcabideche. T. 16996 
Bem Bom M14. 17h45, 20h30;  
Viúva Negra M12. 12h40, 15h30, 19h;  
Velocidade Furiosa 9 12h50, 16h15, 
19h45; Upsss! 2 - A Aventura Continua  
M6. 13h45, 15h45 (V.Port./2D);  
Escape Room 2: Sem Saída M14.  
19h15; Presos no Tempo M14. 14h15,  
17h30, 20h15; Snake Eyes: A Origem  
dos G.I. Joe M14. 18h45; Jungle  
Cruise - A Maldição nos Confins da Selva  
M12. 14h, 17h, 20h (V.Orig./2D) 13h, 16h  
(V.Port./2D); D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros: O Filme M6. 13h15,  
15h15, 17h15 (V.Port./2D); Jungle  
Cruise - A Maldição nos Confins da 
Selva M12. 13h30, 16h30, 19h30  
(V.Orig./IMAX 3D)   

Oeiras  
Cinemas Nos Oeiras Parque 
C. C. Oeirashopping. T. 16996 
Bem Bom M14. 20h30; Os Croods:  
Uma Nova Era M6. 13h50 (V.Port./2D);  
Viúva Negra M12. 13h40, 16h45, 
19h45; Velocidade Furiosa 9 19h30; 
 Presos no Tempo M14. 13h15, 16h30, 
20h15; Snake Eyes: A Origem dos G.I. 
Joe M14. 16h15, 19h15; Jungle Cruise -  
A Maldição nos Confins da Selva M12.  
13h20, 16h30, 20h (V.Orig./2D) 14h20,  
17h20 (V.Port./2D); D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros: O Filme M6. 13h30, 15h40, 
18h10 (V.Port./2D) 

Sintra  
Cinema City Beloura 
Beloura Shopping, R. Matos Cruzadas, EN 9, 
Quinta da Beloura II, Linhó. T. 219247643 
Bem Bom M14. 20h25; Viúva Negra  
M12. 17h25, 20h; Velocidade Furiosa 
9 17h45; Presos no Tempo M14. 18h, 
20h15; Snake Eyes: A Origem dos G.I. 
Joe M14. 20h05; Jungle Cruise - A  
Maldição nos Confins da Selva M12. 
17h40, 20h10 (V.Orig./2D); D’Artacão  
e os Três Moscãoteiros: O Filme M6.  
17h50 (V.Port./2D)    
Castello Lopes - Alegro Sintra 
Loja 2.21 - Alto do Forte. T. 219184352 
Bem Bom M14. 13h10, 17h10, 19h55;  
Um Bando de Vigaristas em Hollywood 
20h05; Os Croods: Uma Nova Era M6.  
18h (V.Port./2D); Viúva Negra M12. 14h15, 
17h10; Velocidade Furiosa 9 13h10, 16h20, 
19h25; Upsss! 2 - A Aventura Continua  
M6. 15h50 (V.Port./2D); Space Jam:  
Uma Nova Era M6. 14h30 (V.Port./2D);  
Escape Room 2: Sem Saída M14. 13h40, 
20h20; Presos no Tempo M14. 14h30,  
17h, 20h; Snake Eyes: A Origem dos  
G.I. Joe M14. 19h45; Jungle Cruise -  
A Maldição nos Confins da Selva M12. 
16h50, 19h40 (V.Orig./2D) 14h (V.Port./2D);  
D’Artacão e os Três Moscãoteiros:  
O Filme M6.  15h40, 17h50 (V.Port./2D)  

Joe M14. 17h10, 20h05; Jungle Cruise - A 
Maldição nos Confins da Selva M12. 12h50, 
15h40, 18h50, 19h30 (V.Orig./2D) 13h, 16h10 
(V.Port./2D); D’Artacão e os Três 
Moscãoteiros: O Filme M6.  13h30, 16h, 
18h10 (V.Port./2D); Jungle Cruise - A 
Maldição nos Confins da Selva M12. 14h, 
17h, 20h (V.Orig./IMAX 3D)   
Cinemas Nos Vasco da Gama 
Parque das Nações. T. 16996 
Bem Bom M14. 13h10, 16h; Um Bando  
de Vigaristas em Hollywood 13h40;  
Os Croods: Uma Nova Era M6. 10h50, 
13h20 (V.Port./2D); Viúva Negra M12. 15h50, 
19h30; Velocidade Furiosa 9 16h20, 
19h40; Escape Room 2: Sem Saída M14. 
20h30; Presos no Tempo M14. 13h50, 
17h20, 20h10; Snake Eyes: A Origem dos  
G.I. Joe M14. 19h50; Jungle Cruise - A 
Maldição nos Confins da Selva M12. 11h, 
14h, 17h, 20h (V.Orig./2D) 10h40, 13h30, 
16h30 (V.Port./2D)   
Nimas 
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213574362 
O Joelho de Claire 18h30; A Voz 
Humana 12h30; O Milagre de Milão M6. 
10h30; O Meu Burro, o Meu Amante e 
Eu 14h; Memórias de um Assassino 
16h; Cão que Ladra não Morde 20h30   

Almada  
Cinemas Nos Almada Fórum 
Estr. Caminho Municipal, 1011. T. 16996 
Bem Bom M14. 12h20, 15h, 17h40, 
20h15; Um Bando de Vigaristas em 
Hollywood 15h, 17h50, 20h25; Os  
Croods: Uma Nova Era M6. 13h20, 15h40, 
18h (V.Port./2D) ; Viúva Negra M12. 13h, 
16h20, 19h40; Velocidade Furiosa 9  
12h50, 16h10, 19h30; O Guarda-Costas  
e a Mulher do Assassino M16. 20h05;  
The Ice Road: Missão de Risco M12. 
20h20; Upsss! 2 - A Aventura Continua  
M6. 10h30, 12h40, 14h50, 17h (V.Port./2D);  
Space Jam: Uma Nova Era M6. 19h45  
(V.Orig./2D) 13h40, 16h40 (V.Port./2D); 
Escape Room 2: Sem Saída M14. 15h20, 
18h10, 20h30; O Meu Burro, o Meu  
Amante e Eu 13h; Presos no Tempo M14. 
13h50, 16h50, 20h10; Snake Eyes:  
A Origem dos G.I. Joe M14. 14h10, 17h10, 
20h; Jungle Cruise - A Maldição nos 
Confins da Selva M12. 11h, 14h, 17h,  
18h50, 19h50 (V.Orig./2D) 12h30, 15h40  
(V.Port./2D) ; Nas Tuas Mãos M12. 
19h20; D’Artacão e os Três Moscãoteiros:  
O Filme M6. 10h40, 12h55, 15h10, 17h30  
(V.Port./2D); Aya e a Feiticeira M6. 12h45  
(V.Port./2D); Jungle Cruise - A Maldição nos 
Confins da Selva M12. 13h20, 16h30, 20h  
(V.Orig./3D 4DX)   

Amadora  
Cinema City Alegro Alfragide 
C.C. Alegro Alfragide. T. 214221030 
Bem Bom M14. 15h20, 18h10, 20h25;  
Um Bando de Vigaristas em Hollywood 
15h20, 20h35; Os Croods: Uma Nova 
Era M6. 15h55, 18h10 (V.Port./2D);  
Cruella M12. 15h40 (V.Orig./2D); Viúva 
Negra M12. 15h30, 17h50, 19h30, 20h10;  
Velocidade Furiosa 9 16h10, 17h20, 19h10, 
20h; Upsss! 2 - A Aventura Continua M6. 
17h30 (V.Port./2D); Space Jam: Uma Nova 
Era M6. 18h20 (V.Orig./2D); Escape Room 2: 
Sem Saída M14. 20h40; Presos no Tempo 
M14. 15h35, 17h, 20h20; Snake Eyes: A 
Origem dos G.I. Joe M14. 20h05; Jungle 
Cruise - A Maldição nos Confins da 
Selva M12. 13h35, 15h25, 17h40, 20h15  
(V.Orig./2D) 15h45 (V.Port./2D); D’Artacão e 
os Três Moscãoteiros: O Filme M6. 15h50, 
17h45 (V.Port./2D)   
UCI Ubbo 
C.C. da Amadora, Estrada Nacional 249/1, 
Venteira.   

Estreias
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Jogos

Cruzadas 11.416

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

publico.pt/jogos

Bridge Sudoku

Dador: Sul 
Vul: NS 
 

Oeste Norte Este Sul 
   1  
passo 1  passo 2ST 
passo 3ST Todos passam 
 
Leilão: Equipas ou partida livre.  
 
Carteio: Saída: 6  . O Rei de Este faz a 
primeira vaza, segue-se o 9 de copas, 
que Sul cobre com o 10 e Oeste o 
Valete. Por fim, o 2 de copas de Oeste 
para o 4 de Este e o Ás de Sul (balda 
de uma espada do morto). Qual o seu 
plano de jogo? 
 
Solução: Numa mesa de partida livre, 
o carteador logo após o Ás de copas 
resolveu apresentar o 10 de paus para 
realizar a passagem ao Rei, e Este fez o 
Rei e jogou uma espada. 

João Fanha 
fanhabridge.pt

© Alastair Chisholm 2008  
www.indigopuzzles.com

Sul tem oito vazas: três paus, três 
ouros, uma copa e uma espada. 
Poderá fazer mais uma se a passagem 
a espadas resultar, ou se os ouros 
estiverem divididos 3-3, mas não pode 
tentar ambas. 

A passagem a espadas representa 
cerca de 50% de probabilidades e a 
distribuição 3-3 dos ouros cerca de 
32%, portanto a passagem é a melhor 
aposta. Mas Oeste faz o Rei de 
espadas e alinha ainda mais duas 
vazas a copas para dois cabides. 

Seria então melhor jogar pelos 
ouros 3-3? 

Nada disso. Um pequeno detalhe 
poderia ter feito toda a diferença: 
antes de tentar a passagem a paus tire 
primeiro o Rei, o Ás e a Dama de 
ouros, para verificar a sua 
distribuição. Quando perceber que 
efectivamente o naipe se encontra 
3-3, saberá que depois de perder a 
passagem a paus não será necessário 
recorrer à passagem a espadas. E se 
os ouros não estiverem 3-3, então 
restará ainda a possibilidade da 
passagem a espadas, uma linha de 
jogo que permite combinar as duas 
hipóteses, e por isso, podemos 
acumular as probabilidades, ou seja, 
50+32 = 82%. 
 
Considere o seguinte leilão: 
Oeste Norte Este Sul 
2  X 3  ? 
 
O que marca com a seguinte mão? 

2  Q4 KJ983 AQ762 
 
Resposta: Marque 4ST. Em 
competição esta voz é usada para 
mostrar um bicolor, normalmente 
pobre. O parceiro deverá escolher o 
seu melhor naipe pobre.  

Problema 10.606 (Fácil)

Problema 10.607  (Difícil)

Solução 10.604

Solução 10.605

HORIZONTAIS: 1. A partir de hoje, começa a viver a crédito. 2. Lugar público, na antiga 
Grécia, onde os literatos liam as suas produções. Long Play. 3. Que me pertence. Senão. 
Forma do verbo dar. 4. Aulido. 5. Abandonou a competição olímpica e disse ao mundo 
que a saúde mental dos atletas não é uma brincadeira (dois nomes juntos). 6. Arremessa. 
Interjeição que se emprega para excitar ou animar. 7. «Para ovos frigir, temos de os (...)». O 
mantra mais importante do Hinduísmo e outras religiões. 8. Estandarte vermelho com 
chamas de ouro dos antigos reis de França. 9. Distante. Interjeição (espanto). Eles. 10. 
Viagem. (...) Weinberg. o físico que uniu as principais forças da natureza (1933-2021). 11. 
Lugar em ponto alto de onde se vigia. Raiva. 
 
VERTICAIS: 1. Como assim? (interj.). Terra alagadiça. 2. Impede. Organização 
Internacional do Trabalho. 3. Perverso. Miguel (...). presidente do IPMA alerta: Portugal tem 
de se preparar para cenários ambientais “francamente maus”. 4. Autoridade Tributária e 
Aduaneira. Onde vivem 10 347 892 pessoas (menos 214 mil do que há dez anos). 5. 
Também não. Adestrador de elefantes. 6. Vazio. Graceja. Sétima nota musical. 7. Prefixo 
(separação). Banda Desenhada. Turbante de mouro. 8. Ouro (s. q.). Interjeição designativa 
de dor. Encare. 9. Situação embaraçosa, entre duas soluções fatais, mas ambas difíceis ou 
penosas. Observei. 10. Levantei. Reduzir a pó. 11. Conversa. Burra. 

Solução do problema anterior 
HORIZONTAIS: 1. Pegasus. Põe. 2. Amorudo. 3. On. Yb. Petar. 4. Aal. Si. Rio. 5. Sardenha. 6. Acra. Toa. Ma. 
7. Bi. Baú. NBA. 8. Atai. Bagada. 9. FundoAzul. 10. Arda. Lilial. 11. Roera. Rua. 
VERTICAIS: 1. Proa. Abafar. 2. Nascituro. 3. Ga. Lar. Ande. 4. Amy. Rabidar. 5. Sob. 6. Ur. Setúbal.  
7. Supino. Azia. 8. De. Hangul. 9. Potra. Balir. 10. Ai. Mad. Au. 11. Europa. Aula.

NORTE 
  1073 
 75 
 K532 
 AJ93

OESTE 
  K6 
 QJ862 
 J97 
 752 

ESTE 
  J9854 
 K94 
 1086 
 K4 

SUL 
  AQ2 
 A103 
 AQ4 
 Q1086 

Paulo Freixinho 
palavrascruzadas@publico.pt

Lazer

MÚSICA 
Filipe Sambado 
LISBOA Casa do Capitão. Dia 
29/7, às 19h. 10€ 
Depois de Vida Salgada, Filipe 

Sambado & Os Acompanhantes de 

Luxo e Revezo (que incluía a 

Gerbera amarela do Sul com que 

participou no Festival da Canção), 

o músico promete um novo 

espectáculo para visitar esses 

álbuns e levantar o véu sobre o 

próximo, Dois Anos de Escorpião 

em Touro. Descreve-o como o seu 

disco “mais depressivo e 

experimental”, o que implica 

“recuar ao formato solo e 

reconstruir a partir daí, dando 

mais atenção ao dramatismo e ao 

detalhe da canção”. 

 

Orquestra Clássica do Sul  
FARO Teatro das Figuras. Dia 
29/7, às 19h30. 10€ 
Sob a direcção de Rui Pinheiro, o 

agrupamento lança-se a uma hora 

alinhada por um Top 10 de Música 

Clássica. O programa vai da 

Música Aquática de Handel à 

primeira Marcha de Pompa e 

Circunstância de Elgar. Pelo 

caminho, visita obras de Bach, 

Mozart, Beethoven, Mendelssohn, 

Rossini, Grieg, Strauss e Brahms. 

TEATRO    
A Morte de Abel Veríssimo 
ODIVELAS Centro Cultural 
Malaposta. De 29/7 a 8/8. Quinta 
a sábado, às 20h; domingo, às 
16h30. 12€ 
Escrita e encenada por Pedro 

Saavedra, passa-se no Portugal 

profundo, a que um homem 

regressa anos depois de ter sido 

expulso. O pai morreu e, agora, 

recai sobre ele a expectativa de 

dar continuidade à sua obra. 

HUMOR 

Sal Grosso 
LISBOA Jardins do Monsantos 
Open Air. Dia 29/7, a partir das 
17h. 12€ 
“Calma… O tio vai estar a espalhar 

sal grosso em pedra p’ra voceses”, 

anuncia Nuno Duarte, mais 

conhecido como Jel. O músico, 

comediante, provocador, 

documentarista, etc., que já foi 

homem da luta, membro da banda 

Kalashnikov e também Carlinhos, 

o Machista Gay, entra na 

personagem do “tio”, que se 

tornou viral nas redes sociais com 

uma canção salgada a pedir calma.

Totoloto
1.º Prémio 6.100.000€

10 33 38 43 46 12

Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial de prémios
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6.30 Bom Dia Portugal 10.00 7 
Maravilhas da Nova Gastronomia 
12.59 Jornal da Tarde 14.22 Os Nossos 
Dias 15.04 7 Maravilhas da Nova 
Gastronomia 17.28 Fatura da Sorte 
17.30 Portugal em Directo 19.06 O 
Preço Certo 19.54 Direito de Antena 
 
 
19.59 Telejornal 
 
 
21.01 Mesa Portuguesa.. com Estrelas 
Com Certeza! 
 
 
21.42 Quem Quer Ser  
Milionário - Alta Pressão 
 
 
 
 
 
 
 
22.56 A Espia 
 
 
23.50 Anatomia de Grey 0.42 Jogos 
Olímpicos de Verão 2020 - Tóquio

6.00 Edição da Manhã 8.35 Alô 
Portugal 10.10 Casa Feliz 13.00 
Primeiro Jornal 14.50 Linha Aberta 
com Hernâni Carvalho 16.15 Júlia 18.15 
Viver a Vida 18.40 Orgulho e Paixão 
19.15 Quem Quer Namorar com o 
Agricultor? - Diário 
 
 
19.57 Jornal da Noite 
 
 
21.50 Amor Amor  22.30 A Serra  
 
 
23.25 Quem Quer Namorar com a 
Agricultora?  
 
 
23.35 Tempo de Amar  
 
 
0.20 Quem Quer Namorar com o 
Agricultor? - Diário 1.20 Golpe de 
Sorte 2.00 Original é a Cultura 2.50 
Volante SIC 3.05 Advance  3.30 
Passadeira Vermelha 

7.00 Jogos Olímpicos de Verão 2020 - 
Tóquio 14.12 Nina 15.07 A Fé dos 
Homens 15.40 Fabrico Nacional 16.10 
Novos Mundos Selvagens 17.02 
Espaço Zig Zag  20.59 Folha de Sala  
 
 
21.04 Jogos Olímpicos de Verão 2020 
- Tóquio 
 
 
21.30 Jornal 2 
 
 
22.00 A Travessia 
 
 
22.56 Folha de Sala  
 
 
23.00 Que Estranha  
Forma de Vida 
 
 
 
 
 
0.53 A Rede 1.24 Barão Negro 2.15 
Euronews  5.15 Água de Mar 

6.05 Curious George 6.30 Diário da 
Manhã 7.00 Esta Manhã 10.10 Dois às 
10 13.00 Jornal da Uma 14.45 A Única 
Mulher 16.10 Goucha 18.15 Cristina 
ComVida  
 
 
19.10 O Amor Acontece 
 
 
19.57 Jornal das 8 
 
 
21.50 Festa É Festa 
 
 
22.25 Bem Me Quer  
 
 
 
 
23.15  Amar Demais  
 
 
23.55 Mulheres 1.00 O Amor 
Acontece 1.30 Autores 2.40 Doce 
Tentação 3.00 Fascínios

RTP1 RTP2

TVI

TVCINE TOP 

17.35 Wendy 19.30 Beautiful Boy 21.30 
Uma Receita de Natal 22.55 Becky 0.25 
A Impostora 1.50 Ten Minutes to 
Midnight 
 
 
FOX MOVIES 

17.42 Patriots Day - Unidos por Boston 
19.45 Hora de Ponta 3 21.15 Tigerland - 
O Teste Final 22.42 O Assalto 2 1.23 
Nascido para Matar 3.13 Psicopata 
Americano  
 
 
HOLLYWOOD 

18.10 Pistol Whipped -Jogo Mortal 19.50 
Titã 21.30 Killer Elite - O Confronto 
23.25 The Nun - A Freira Maldita 1.05 
Sibéria  
 
 
AXN 

18.41 Hospital de Campanha 19.27 The 
Good Doctor 21.07 X Company 22.53 
Baby Driver - Alta Velocidade 0.52 X 
Company 
 
 
FOX 

17.15 Investigação Criminal: Los Angeles 
18.51 Chicago P.D. 20.33 Hawai Força 
Especial 22.15 Taken 23.58 Investigação 
Criminal: Los Angeles 
 
 
DISNEY CHANNEL 

17.15 Lab Rats 18.25 Anfibilândia 19.15 
Os Green na Cidade Grande 20.00 Casa 
da Coruja 20.25 Lab Rats 21.10 Gravity 
Falls 
 
 
DISCOVERY 

17.10 Alasca: A Última Fronteira 19.05 
Aventura à Flor da Pele 21.00 Goblin 
Works Garage 22.55 Corridas Ilegais: 
Memphis 0.40 Goblin Works Garage 
  
 
HISTÓRIA 

14.47 O Inexplicável 16.49 Forjado no 
Fogo 1.02 O Inexplicável 2.54 A Prova 
Existe Algures  
 
 
ODISSEIA 

17.22 Animais Brincalhões 18.11 Resgate 
na Praia 18.55 Mestres de Engenharia 
19.49 Guerreiros do Ar 20.41 Pan Am: 
Cruzar o Pacífico 21.38 Guerreiros do Ar  
23.22 Transportes Exceptionais: A Rota 
dos Aviões 0.15 Guerreiros do Ar 

Televisão

SIC

Hancock 
Cinemundo, 21h 
Will Smith veste a pele de John 

Hancock, um super-herói 

completamente diferente do 

habitual. É certo que voa e que 

tem poderes. Mas ao mesmo 

tempo é mulherengo, alcoólico e 

um poço de problemas. Comédia 

sobre um herói incompreendido, 

que conta ainda com Charlize 

Theron e Jason Bateman.  

 

O Ano da Morte de Ricardo Reis 
TVCine Edition, 22h10 
O lme que termina a 

retrospectiva dedicada ao cinema 

de João Botelho. Depois de 16 anos 

a viver no Brasil, Ricardo Reis 

chega a Lisboa. Instalado no Hotel 

Bragança, na Rua do Alecrim, 

assiste ao desenrolar de um tempo 

particularmente sombrio na 

Europa, marcado pelos horrores 

do fascismo de Mussolini, pelos 

ideais nazis de Hitler, pela terrível 

Guerra Civil espanhola e, em 

Portugal, pelo autoritarismo 

salazarista do Estado Novo. Depois 

de uma visita à sepultura de 

Fernando Pessoa (Reis é, na 

realidade, uma personagem 

surgida da heteronímia de Pessoa), 

o fantasma do poeta faz uma série 

de aparições no quarto de Reis 

onde ambos se perdem em 

re exões sobre a vida, o país e o 

mundo. Escrito em 1984, por José 

Saramago, prémio Nobel da 

literatura, O Ano da Morte de 

Ricardo Reis é adaptado ao cinema 

por João Botelho (Os Maias, 

Peregrinação). Com o brasileiro 

Chico Díaz a encarnar Ricardo Reis 

e Luís Lima Barreto a assumir o 

papel de Fernando Pessoa, o 

elenco conta também com a 

participação de Catarina 

Wallenstein, Rui Morisson, 

Victoria Guerra, Marcello Urgeghe 

e Hugo Mestre Amaro. 

 

Baby Driver - Alta Velocidade 
AXN, 22h53 
Quando era pequeno, os pais de 

Baby (Ansel Elgort) morreram 

num acidente de automóvel em 

que ele estava, o que o deixou com 

um zumbido constante nos 

ouvidos. Para compensar isso, 

ouve sempre música num iPod. 

Agora, é um exímio condutor em 

Atlanta, guiando carros para 

criminosos que fogem de assaltos. 

Eis a premissa deste lme escrito e 

realizado pelo britânico Edgar 

Wright (de Scott Pilgrim Contra o 

Mundo ou Hot Fuzz — Esquadrão de 

Província), com uma banda sonora 

cuidadosamente seleccionada pelo 

realizador e a acção 

milimetricamente coreografada ao 

som dela. O elenco inclui também 

Lily James, Kevin Spacey, Jamie 

Foxx, Jon Hamm, Jon Bernthal e 

Eiza González.  

DOCUMENTÁRIOS 
Que Estranha Forma de Vida 
RTP2, 23h 
Estreia deste documentário de 

Pedro Serra centrado em estilos de 

vida alternativos, onde existe um 

esforço concertado de viver em 

harmonia com a natureza, 

seguindo princípios baseados 

numa ideologia de 

sustentabilidade. São explorados 

três projectos comunitários: a 

ecoaldeia de Cabrum, no Norte de 

Portugal; a Cooperativa Integral 

Catalana, em Barcelona, e o seu 

projecto Áurea Social; e a 

comunidade Tamera, situada no 

Sudoeste português há quase 20 

anos.  

 

Court Cam 
Crime + Investigation, 22h30 
Às quintas-feiras, há novos 

episódios da série documental 

Court Cam, um programa que 

explora os momentos dramáticos 

que se vivem nas salas de tribunal 

dos Estados Unidos da América. 

Um olhar sobre o sistema de 

justiça americano e a forma como 

os casos apresentados são 

resolvidos junto das guras do juiz 

e dos jurados. 

 

Alone 
Blaze, 22h 
Estão a ser transmitidos, às 

quintas-feiras, novos episódios de 

uma das séries sobre sobrevivência 

nos elementos naturais mais 

extremas da televisão 

contemporânea, Alone. Aqui, os 

corajosos participantes são 

deixados no seio da Natureza, 

apenas com uma mochila com o 

mínimo para conseguirem 

sobreviver. Mas, nesta temporada, 

o desa o vai mais além: terão de 

aguentar 100 dias para ganhar um 

milhão de dólares. A questão que 

se coloca é se a resistência humana 

estará à altura do frio devastador, 

ou dos predadores agressivos que 

habitam o local da acção pela 

segunda vez, o Árctico. 

DESPORTO 
Jogos Olímpicos de Verão 2020 
- Tóquio 
RTP2, 7h e 21h04 
Continuamos em dias de provas 

destes Jogos Olímpicos. Depois de 

uma manhã dedicada ao que está a 

acontecer em Tóquio, à noite, 

exibem-se os melhores momentos 

do dia. 

CINEMA

FONTE: CAEM

RTP1

RTP2

SIC
TVI

Cabo

10,1%

2,1

19,6

17,0

35,2

Os mais vistos da TV
Terça-feira, 28

SIC
TVI
TVI
SIC
SIC

12,3
11,9
11,0
10,7
10,0

Aud.% Share

24,0
23,3
24,4
23,5
23,5

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

er Ser  
Pressão

ha 
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Enquanto eles
sonham “mais rápido,
mais alto, mais forte”,

você pode dormir

As provas, as qualificações 
e os resultados de cada noite 
olímpica. Da cidade olímpica 

à entrega das medalhas.
Acompanhe os Jogos Olímpicos

2020 com o nosso enviado
especial, Marco Vaza

Subscreva também a newsletter 
diária Tóquio enquanto dorme 

e acorde com as notícias 

publico.pt/toquio2020

Sexta-feira, 30

Min. Máx.
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Porto

Coimbra

Lisboa
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Évora
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(ppm) na atmosfera
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 

Qual a sua ideia de felicidade 

perfeita? 

Os lhos e os amigos por perto, 

jardim e biblioteca. 

Qual o seu maior medo? 

A falta de saúde. Ser traído pelo 

corpo, antes de tempo. 

Na sua personalidade, que 

característica mais o irrita? 

A impaciência. 

E qual o traço de personalidade 

que mais o irrita nos outros? 

As manhas dos videirinhos. 

Que pessoa viva mais admira? 

Estamos numa época de fracas 

colheitas, como diria o Mário 

Soares. 

Qual a sua maior extravagância? 

Comprar livros acima das minhas 

possibilidades. 

Qual o seu estado de espírito 

neste momento? 

Melancólico, como de costume. 

Qual a virtude que pensa estar 

sobrevalorizada? 

A inteligência. 

Em que ocasiões mente? 

Estou em linha com a 

humanidade. 

O que menos gosta na sua 

aparência física? 

Os fatos coçados. 

Entre as pessoas vivas, qual a 

que mais despreza? 

Acho que não desprezo ninguém. 

Não gosto daqueles que amam a 

humanidade abstracta mas são 

incapazes de empatia pelos 

homens concretos. No fundo, 

amam-se a si próprios e à sua 

virtude resplandecente. 

Qual a qualidade que mais 

admira num homem? 

A bondade. 

E numa mulher? 

O mesmo, acrescido de uma santa 

paciência. 

Diga uma palavra — ou frase — 

que usa com muita frequência 

Cito o Maistre: “No centro  

da criação habita um mistério 

indecifrável”.  

Até no supermercado vem a 

propósito. 

O quê ou quem é o maior amor 

da sua vida? 

Os meus lhos, a minha namorada 

e os meus amigos. 

Ler alemão e latim. 

Se pudesse mudar alguma coisa 

em si, o que é que seria? 

Apoquentava-me menos com a 

vida. 

O que considera ter sido a sua 

maior realização? 

Os meus lhos. 

Se houvesse vida depois da 

morte, quem ou o quê gostaria 

de ser? 

Não penso nisso. 

Onde prefere morar? 

Gosto da minha aldeia. 

Qual o seu maior tesouro? 

A biblioteca. Que acabará num 

alfarrabista, como as outras. 

O que considera ser o cúmulo da 

miséria? 

A miséria moral. 

Qual a sua ocupação favorita? 

Conversar. 

A sua característica mais 

marcante? 

Tenho o que os franceses chamam 

espírito. Detecto o absurdo em 

tudo, treino em mim próprio. 

O que mais valoriza nos amigos? 

Não se irem embora. 

Quem são os seus escritores 

favoritos? 

Tolstoi, Proust, Camilo, Agustina, 

Céline. Assim de repente. 

Quem é o seu herói de cção? 

O Corto Maltese, o Heitor da Ilíada 

e o príncipe Bolkonski, do Guerra e 

Paz. 

Com que gura histórica mais se 

identi ca? 

Entre outros, gosto do Maquiavel: 

de manhã dava um passeio para 

inspeccionar a quinta; à tarde 

recebia os amigos; à noite dizia 

que ia conversar com os maiores 

homens da História, vestia a sua 

melhor roupa e fechava-se na 

biblioteca. 

Quem são os seus heróis na vida 

real? 

Entre muitos, vêm-me logo à 

cabeça o Churchill e o Orwell; por 

cá, o [Mário] Soares e o Vasco 

Pulido Valente. 

Quais os nomes próprios de que 

mais gosta? 

Os dos meus lhos — gosto muito. 

Qual o seu maior 

arrependimento? 

Escrevo disciplinadamente há 

três anos; desenho há 40. Não z 

nada com os meus desenhos. Das 

coisas verdadeiramente 

importantes não me posso 

arrepender, pois foram 

largamente determinadas pelo 

acaso. Os acontecimentos seguem 

um curso misterioso. 

Como gostaria de morrer? 

Não está na ordem do dia. 

Qual o seu lema de vida? 

Nada do que é humano me é 

estranho (Terêncio).

NUNO FERREIRA SANTOS

Deputado do PS

Sérgio 
Sousa 
Pinto

“Detecto o absurdo em tudo, treino em mim próprio”

Onde e quando se sente mais 

feliz? 

No meu jardim mal-amanhado. 

Que talento não tem e gostaria 

de ter? 



O ponto de encontro dos grandes
clássicos contemporâneos

Encomende também
em: loja.publico.pt
coleccoes@publico.pt
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SÁBADO, 7 DE AGOSTO

COLECÇÃO MENSAL

COM O PÚBLICO

+10,90€

UM ROMANCE PARA LER E OUVIR.
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SÁBADO, 7 DE AGOSTO

COLECÇÃO MENSAL

COM O PÚBLICO

CCCCEEEEEE PPPPPAAAAAARRRRRRAAAAA  LLLLEEEERRRRRRR  EEEEEE  OOOOOOUUUUUUVVVVVIIIIIIRRRRR....

Colecção de 12 livros em capa dura. PVP unitário: 10,90€. Preço total da colecção: 130,80€. 

Periodicidade mensal no primeiro sábado de cada mês, entre 1 de Maio de 2021 e 2 de Abril de 2022. Stock limitado.

VOL. 4 – O Pianista de Hotel, de Rodrigo Guedes de Carvalho 
Prémio SPA para Melhor Livro de Ficção Narrativa 2018, O Pianista de Hotel transporta-nos
numa melodia. Nele se cruzam diversos andamentos, diversas histórias perpassadas
pela solidão, a dor e o vazio, mas também pelo poder redentor da música,
“a única coisa do mundo que pode ser bela sendo triste”. Há um pouco de nós
em todas as personagens que habitam esta pauta. Há muito de nós neste mergulho
ao mais fundo da alma humana.

COLECÇÃO
EM CAPA

DURA
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Contacte-nos: publico.pt/assinaturas/verao3
assinaturas@publico.pt • 808 200 095 (dias úteis das 9h às 19h)

Leve as notícias curtas, os artigos longos e os jogos consigo
para a praia, para a piscina e para todo o lado

ASSINATURA DIGITAL 
Trimestral 20€  ·  Semestral 38€  ·  Anual 72€
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Um Verão em cheio pede
um jornal completo

Assine e descubra o Público sem limites

O seu jornal  
não acaba aqui. 
Continue para 
publico.pt

e
GABRIEL SOUSA

PÚBLICO, Comunicação Social, SA. Todos os conteúdos do jornal estão 
protegidos por Direitos de Autor ao abrigo da legislação portuguesa, da 
União Europeia e dos Tratados Internacionais, não podendo ser utilizados 
fora das condições de uso livre permitidas por lei sem o consentimento 
expresso e escrito da PÚBLICO, Comunicação Social, S.A.  

Jornalista

Porque é que Otelo não merece luto nacional

Otelo fez muito 
por Portugal em 
1974. Mas Portugal 
também fez muito 
por Otelo em 1996. 
As contas estão 
saldadas há muito

A
ntónio Costa esteve 

muito bem ao decidir 

não decretar luto 

nacional pela morte 

de Otelo Saraiva de 

Carvalho, e merece os 

parabéns por essa lucidez, 

sobretudo quando está hoje a 

governar encostado a uma 

esquerda que namorou com Otelo 

nos anos 70. Inevitavelmente, o 

primeiro-ministro refugiou-se em 

justi cações burocráticas: disse 

que era preciso ter “critérios 

coerentes”, e lembrou que não 

havia sido decretado luto nacional 

aquando da morte de Salgueiro 

Maia, em 1992 (esse, sim, um 

escândalo que deveria 

envergonhar o Governo de Cavaco 

Silva), ou de Ernesto Melo Antunes, 

em 1999. 

Mas se se percebe que António 

Costa tenha despachado o assunto 

com o histórico dos anos 90, até 

porque seria de uma deselegância 

extrema apresentar outras razões à 

porta de uma vigília, a verdade é 

que o problema não está nos anos 

90 — está no histórico dos anos 80. 

Existem razões substanciais para 

negar o luto nacional a Otelo, essas 

razões não são burocráticas, e 

explicam-se numa frase: Otelo 

deu-nos a liberdade, mas não 

acreditou nela. Após ser arrasado 

nas eleições presidenciais de 1980 

— onde obteve 85 mil votos, 

enquanto Ramalho Eanes vencia 

com 3,26 milhões —, Otelo decidiu 

agir violentamente contra o regime 

que ajudou a criar. E se tal decisão 

não apaga o papel que 

desempenhou no 25 de Abril, é 

óbvio que ultrapassa um limite 

intransponível em democracia, que 

não pode ser esquecido na hora da 

sua morte, ou simplesmente 

arquivado com o argumento de 

que todos os seres humanos são 

complexos e contraditórios. 

Sim, todos os seres humanos são 

complexos e contraditórios, mas, 

felizmente, nem todos estão 

envolvidos em grupos que 

promovem execuções a sangue-frio 

e assassinatos (ainda que 

acidentais) de bebés de quatro 

meses. Não pode haver luto 

nacional por alguém que manda 

colocar/fecha os olhos à colocação/ 

inspira quem colocou (riscar o que 

não interessa) bombas numa 

democracia. Pura e simplesmente 

não pode. E quem acha que pode, 

das duas, uma: ou acredita que a 

poesia é maior do que a vida, tipo 

Manuel Alegre, ou tem ainda 

dentro de si o ovinho da serpente 

totalitária, que admite que em 

nome de um bem maior (o 

socialismo, o m da injustiça neste 

mundo, os amanhãs que cantam) 

se possa sacri car um ou outro 

bem menor, como seja a vida de 

um indivíduo concreto num regime 

democrático. (Ou, mesmo que não 

se possa, ou se deva, sacri car, 

pode-se ao menos considerá-lo um 

João Miguel Tavares

O respeitinho 
não é bonito

erro infeliz, e não uma linha 

vermelhíssima e impeditiva de 

qualquer homenagem o cial.) 

Deixem-me recordar o óbvio: há 

dezena e meia de pessoas 

assassinadas pelas FP-25 que 

deixaram família. Esta gente está 

viva, ainda chora a forma como os 

seus pais, lhos ou irmãos 

morreram, e certamente vê 

noticiários. Alguém pensou um 

minuto nessas pessoas e em como 

se sentiriam se vissem agora aquele 

foi considerado o grande autor 

moral dos crimes que conduziram 

à morte dos seus familiares a ser 

enterrado com honras de Estado? 

Ou acham que, para as consolar, 

bastaria usar a argumentação que 

ouvi o deputado José Magalhães 

expor na TVI: Otelo foi amnistiado 

e, à luz da lei, está perdoado e 

dispensado de responder pelos 

crimes que cometeu? É verdade 

que Otelo fez muito por Portugal 

em 1974. Mas Portugal também fez 

muito por Otelo em 1996. A 

promulgação, por Mário Soares, da 

amnistia às FP-25 foi já um 

elevadíssimo pagamento pelo seu 

papel no 25 de Abril. As contas de 

Portugal com Otelo estão saldadas 

há muito. Que descanse em paz.

RUI GAUDÊNCIO

jmtavares@outlook.com


