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ORÇAMENTO DE MEDINA ESQUECE 
EMPRESAS E CLASSE MÉDIA
 Medidas de apoio às empresas não têm expressão numa proposta do novo Governo que os economistas  
consideram ‘mais do mesmo’  Até os benefícios para as famílias de rendimentos mais baixos são  
diferidos para a liquidação do IRS  A exceção são os pensionistas  João Vieira Lopes: ‘As medidas 
para atenuar o aumento dos custos não podem ser pontuais e curtas’ Págs. 6-11 e 54-57

GABRIEL MITHÁ RIBEIRO 

‘QUANDO O BRANCO É CARRASCO  
AÍ ESTÁ O RACISMO, MAS QUANDO  
LHE ESPETAM  UMA FACA NA BARRIGA  
A VÍTIMA CONTINUA COM A CULPA’ 
‘VIVEMOS NUMA DITADURA MENTAL DE ESQUERDA’ 

‘QUANDO CHEGUEI A PORTUGAL VIVI NUMA BARRACA’  
Págs. 14-19

MARISCO PORTUGUÊS 
JÁ É VENDIDO NA PRAÇA 
A PESO DE OURO

De abril de 2021 até agora, PM, 
MNE e ministro da Defesa  
fizeram 41 viagens de Falcon  
e Marcelo 30 Pág. 64

Dubai e EUA estão a importar 
cada vez mais marisco portu-
guês. Do melhor carabineiro,  
que já atinge os 120€/kg na 
praça, à gamba do Algarve,  
que chega a passar os 50€/kg 
Págs. 26-27

FALCON FEZ 71 VIAGENS 
NUM ANO AO SERVIÇO 
DO GOVERNO E DO PR

EX-MINISTRO NELSON  
DE SOUZA DÁ PUXÃO  
DE ORELHAS EM LOUVOR  
A COLABORADORA  
Pág. 20

ANTÓNIO COSTA PASSA VISITA  
DO PAPA A ANA CATARINA MENDES
A Jornada Mundial da Juventude, que decorrerá em Lisboa  
no verão de 2023, deixa de ser acompanhada por Tiago Antunes,  
que ficou com os Assuntos Europeus, e passa para João Paulo Correia,  
secretário de Estado da nova ministra Adjunta Pág. 21
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Páscoa 
Portugueses 
voltam a viajar 
como antes  
da pandemia 
Págs. 58-59

António Carlos 
Cortez 
‘Não se investe 
em livros 
disruptivos’ 
Págs. 40-43

www.mantovani.pt

47x47mm

Ana Varela 
‘O preconceito 
só existe 
na cabeça  
de quem o tem’ 
LUZ.

Tribunais 
CSM não tem 
juízes suficientes  
para movimento 
nacional de julho  
Págs. 28-29
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MÁRIO RAMIRES
HOJE ESCREVO EU

E
ldrick Tont Woods nasceu a 30 de de-
zembro de 1975, em Cypress, na Ca-
lifórnia, e o nome com que se cele-

brizou nos campos de golfe ficará para a 
História como o de um dos jogadores mais 
extraordinários de sempre. Aconteça o 
que acontecer. 

Tiger Woods conquistou uma legião de 
fãs inigualável e atraiu para a prática de 
um desporto de elite que entretanto, e com 
o seu contributo, também se massificou 
milhares ou milhões de jogadores pelo 
mundo inteiro. 

Longe de ser daqueles que fazem o cam-
po sempre com tacadas certeiras, muito re-
gulares e direitinhas, com a bola do tee ao 
green quase sem sair do fairway, Tiger é o 
homem das pancadas impossíveis, seja com 
que taco for, madeira, ferro ou putter. 

Não, não é um jogador perfeito, mas faz 
do golfe arte. 

Uma arte que mesmo um leigo, como eu, 
não se cansa de apreciar e que até os me-
lhores, como o espanhol e ex-número um 
mundial Jon Rahm, humildemente reco-
nhecem ser um privilégio acompanhar. 

A semana passada, no mítico campo de 
Augusta (EUA), Tiger Woods regressou às 
competições maiores do golfe mundial 
após o acidente de automóvel que, há um 
ano, quase o condenou à amputação de 
uma perna e fez o mundo temer nunca 
mais poder ver a sua magia. 

 

Puro engano. Mais uma vez, Tiger Woods 
provou que, sendo imperfeito como 

qualquer outro ser humano e cometendo 
erros que quase o fizeram perder todo o bri-
lho mesmo para quem dele fez ídolo – numa 
sociedade global em que o pensamento e a 
amoralidade dominante destroem até os 
melhores –, é mesmo um fora de série. 

Trabalhou incansavelmente para recon-
quistar a forma e poder voltar a jogar ao 
mais alto nível. E a verdade é que conse-
guiu fazê-lo, a semana passada, num dos 
campos mais difíceis do circuito mundial. 
Passou o cut, o que significa que conse-
guiu ficar entre os 52 melhores do Mas-
ters, e jogou, por isso, até ao último dia da 
competição, arrastando milhares e milha-
res de adeptos. Acabou em 47.º lugar, com 

13 pancadas acima do par, recebendo o pré-
mio pecuniário de 43 500 dólares (o equiva-
lente a 40 mil euros menos uns trocos). 

Muito também por mérito de Tiger 
Woods, é esse o nível de prémios a que che-
gou o PGA Tour. 

Para se ter uma ideia, o vencedor do Mas-
ters no passado domingo, o jovem de Nova 
Jersey Scottie Scheffler, de 25 anos, levou 
para casa, além da tradicional jaqueta ver-
de atribuída aos campeões do torneio, 2,7 
milhões de dólares (2,4 milhões de euros). 

É certo que uma percentagem caberá ao 
seu caddy e outra ao seu treinador e outra 
ainda ao seu preparador físico mais a 
quem contribuiu para o seu sucesso e dele 
depende, mas não deixa de ser uma fortu-
na por uma semana de competição. 

 

A verdade é que os prémios no PGA 
Tour estão cada vez mais milionários. 

Não é só em Augusta, onde o prémio para 
o vencedor do Masters aumentou quase 
meio milhão de dólares de um ano para o 
outro. É em todo o PGA Tour. 

Ou seja, o desporto de elite que se mas-

sificou está mas é cada vez mais transfor-
mado numa indústria milionária. 

Tanto assim que o European Tour já não 
consegue sequer reter os melhores joga-
dores europeus. 

Nada que espante, atendendo ao volu-
me de prémios, com um gap cada vez 
maior em desfavor da Europa. 

 

Dir-se-ia que aquilo a que estamos a as-
sistir no golfe é, na mesma ordem de 

razão, o que se passa em toda e qualquer 
outra atividade. 

E é verdade. E a Europa atrasa-se cada 
vez mais em relação à América e a outros 
continentes, deixando ir os seus melhores. 

E se pensarmos à escala nacional, então 
é ainda mais e muito mais preocupante. 

É que Portugal está cada vez mais pró-
ximo da cauda da Europa e atrasa-se a 
cada ano que passa. 

Da incapacidade para reter os seus me-
lhores valores já nem se fala. 

E a de dar oportunidades a quem com 
arte e engenho consegue resistir e persis-
tir, essa então menos ainda.

A árvore, o bosque, a floresta e a selva
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Tiger Woods, apesar de tudo e de todas as contrariedades, continua a ser um fenómeno e a arrastar multidões
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JOSÉ ANTÓNIO SARAIVA
POLÍTICA A SÉRIO

O
 semanário Expresso publicou na 
semana passada uma ‘carta aber-
ta’ de 20 personalidades – professo-

res, jornalistas, músicos – sobre a guerra 
na Ucrânia, insurgindo-se contra o ´pen-
samento único’. 

Eu próprio tenho feito a mesma crítica, 
noutras ocasiões. 

Já fui vítima de bullying na internet, 
alvo de ameaças e até de processos por de-
fender pontos de vista opostos ao tal ‘pen-
samento único’. 

E ainda recentemente publiquei um ar-
tigo dizendo que mesmo aqueles que de-
fendem abertamente Putin têm todo o di-
reito de o fazer. 

Vivemos num país livre; todas as opi-
niões, desde que expressas de um modo 
correto, devem ser respeitadas. 
 

Não me lembro, porém, de algum dos si-
gnatários da carta me ter defendido 

quando fui vítima de ataques na TV, na im-
prensa e nas redes sociais por artigos que 
escrevi. 

Mais: lembro-me de, muitos deles, terem 
feito parte do ‘pensamento único’ em vá-
rias ocasiões, atacando quem pensava de 
forma diferente.  

E vi alguns apoiarem regimes onde o 
pensamento único é imposto pelo Estado 
e qualquer veleidade de pensar doutro 
modo é proibida e punida. 

Mas passemos à frente. 

Revoltam-se os signatários da carta con-
tra o facto de, nesta guerra, toda a co-

municação social só apresentar o ponto de 
vista da Ucrânia. 

Têm razão. 
Mas como poderia ser de outro modo, se 

a Rússia não admite jornalistas do seu 
lado? E se mesmo aqueles que longe da 
guerra, em Moscovo, procuram manter al-
guma independência de opinião, são ex-
pulsos do país? 

Apesar de tudo, nos nossos canais de te-
levisão ainda aparecem militares a fazer 
comentários que não são propriamente de-
safetos à Rússia. 

E transmitem-se briefings diários do 
porta-voz militar do Exército russo. 

E até excertos de conferências de im-
prensa de Putin – e, nos últimas dias, uma 
longa entrevista ‘cúmplice’ feita por Oli-
ver Stone.  

Não sendo a informação equilibrada, é 
mil vezes mais aberta do que aquela que 
vigora na Rússia. 

Isso é incontestável. 
 

As 20 personalidades signatárias da car-
ta condenam a guerra mas dizem que 

é preciso ver as razões que levaram a Rús-
sia a desencadeá-la.  

Ora, isso é contraditório: ver as razões 
que levaram Putin a invadir a Ucrânia é 
estar na prática a justificar a guerra. 

Tentar ‘compreender’ os argumentos de 

alguém é o primeiro passo para os ‘acei-
tar’ – já dizia Salgado Zenha.  

Todas as guerras têm antecedentes.  
Também Hitler teve as suas razões.  
Mas teria algum sentido, a meio da 2.ª 

Guerra Mundial, durante o avanço nazi, 
estarmos a explicar os motivos que haviam 
levado Hitler a desencadear a guerra? 

Teria algum sentido estar a explicar que 
a Alemanha fora humilhada após a 1.ª 
Guerra Mundial e tinha necessidade de 
uma revanche? E estar a esmiuçar os mo-
tivos por que os judeus eram vistos como 
um povo ruim? 

Mesmo que as 20 personalidades achem 
que Putin teve motivos para iniciar a guer-
ra e invadir a Ucrânia, não é crível que 
aceitem o que lá está a passar-se. 

Ora, ao tentarem, neste momento, ‘per-
ceber’ a guerra, estão implicitamente a 
justificar todo o rol de atrocidades que lá 
estão a acontecer – a destruição maciça, 
as execuções sumárias, as valas comuns.  

 

As 20 personalidades, ao mesmo tem-
po que tentam compreender a Rús-

sia, criticam a União Europeia e a NATO 
pois, ao apoiarem a Ucrânia com dinhei-
ro e armamento, estão a contribuir para 
alimentar a guerra e não para promover 
a paz. 

Mas qual era a alternativa?  
O que deveria o Ocidente fazer perante 

a invasão russa? 

Ficar a ver a Ucrânia ser ocupada e des-
truída? 

E o que deveriam fazer os ucranianos?  
Não deveriam defender-se, mas sim dei-

xar a Rússia ocupar pacificamente o seu 
território, mudar o Governo e pôr no seu 
lugar um poder ‘razoável’? 

De facto, nestas circunstâncias, não ha-
veria guerra. 

Seria então esta, para os 20 signatários 
da carta aberta, a ‘boa solução’? 

 

Se estas personalidades têm todo o direi-
to de pensar pela sua cabeça, e isso é sau-

dável, se têm o direito de pugnar por uma in-
formação isenta, também têm de admitir que 
as suas opiniões sejam objeto de crítica. 

E o que parece não verem é que, nesta 
guerra, não estamos perante ‘posições si-
métricas’.  

Não estamos perante uma guerra entre 
dois países – estamos perante a invasão de 
um país por outro.  

Não estamos perante uma guerra entre 
dois exércitos – estamos perante um Exér-
cito que invadiu um país soberano, que 
tenta defender-se como pode dentro das 
suas fronteiras. 

Estamos perante um agressor e um 
agredido. 

Se neste caso, como noutros, todas as 
opiniões são legítimas, devemos também 
ter presente que nem todas as opiniões 
são certas. 

20 personalidades e a guerra
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Tentar ‘perceber’ as razões que levaram Putin a invadir a Ucrânia é o primeiro passo para legitimar a guerra e a devastação 
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S
em surpresas, com 
poucas medidas para 
a maioria dos portu-
gueses e quase ne-
nhumas para as em-
presas. Quem vai sair 

penalizado? Para os economistas 
contactados pelo Nascer do SOL 
não há dúvidas: a classe média e 
o tecido empresarial.  

Pedro Ferraz da Costa já estava 
à espera de um resultado destes. 
«Uma das características das 
Finanças portuguesas é terem 

uma má política orçamental, 
no sentido de que é mal prepa-
rada em termos técnicos. É 
uma máquina rígida, que tem 
grande dificuldade em avaliar 
o que vai fazer em termos de 
despesas. Aliás, tem-se concen-
trado em fazer cortes em rela-
ção àquilo que está aprovado e 
que parte de uma visão que é a 
do Ministério das Finanças, 
que é relativamente imutável, 
sejam quais forem os Gover-
nos. Ou seja, os outros minis-

térios não têm autonomia para 
fazer as suas política». 

Quanto à falta de medidas des-
tinadas à classe média, o econo-
mista também não se mostra sur-
preendido. «Não há dinheiro 
para compensar as pessoas de 
qualquer grupo social face a es-
tes aumentos imediatos da 
energia. O que o Governo está 
a fazer é tentar anunciar umas 
medidas, em que vai dar uns 
cêntimos aqui e ali». 

No entanto, lembra que essa 
falta de manobra foi o resultado 
da «má política que foi segui-
da nos últimos seis anos, em 
que ficámos sem margem de 
manobra, porque não quise-
mos pagar mais depressa a 
dívida, quisemos melhorar a 
situação de muitos grupos só-
cio-económicos, o que é, com 
certeza, um objetivo simpáti-
co e que qualquer político gos-
ta de fazer. Mas os valores da 
prudência foram um bocado 
postos para o lado. Portanto, 
neste momento temos muito 
pouca margem de manobra. 
Na energia e na gasolina há 
bastante margem de manobra 

F oco

José Miguel Pires 
jose.pires@nascerdosol.pt  

Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@nascerdosol.pt 
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Classe média e empresas ficam de 
fora das prioridades do Governo. 
Economistas lamentam estratégia e 
apontam um rumo de austeridade. 
Fernando Medina afasta esse cami-
nho e deixa ainda a garantia de que 
não vai ser preciso avançar com um 
Orçamento retificativo.

ORÇAMENTO 
OS ETERNOS 
ESQUECIDOS 
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Sem avançar qual será o sentido 
de voto do PSD na proposta orça-
mental do Governo para 2022,  Jor-
ge Paulo Oliveira criticou o docu-
mento, afirmando que «não res-
ponde a uma necessidade do 
país, que é o fenómeno da infla-
ção». O «aumento muito consi-
derável dos preços» não acompa-
nha o «aumento expectável dos 
salários», atirou o social-democra-
ta, repetindo as palavras proferi-
das por Paulo Mota Pinto: «Este 
orçamento traduz-se numa aus-
teridade encapotada».  

Já André Ventura, líder do Che-
ga, classificou o Orçamento como 
sendo «preocupante», bem como 
um exemplo do «nível de alhea-
mento em que se encontra o 
Governo». «Vem aí a austerida-
de pela mão do PS», augurou, 
mostrando-se preocupado com 
«uma perda de rendimentos 
por parte das famílias». 

Ventura afirma tratar-se do 
mesmo documento que foi, em ou-
tubro, chumbado. «O Orçamen-
to mostra a obsessão do Gover-
no em engrossar a máquina do 
Estado e em retirar rendimen-
tos às famílias. A maior parte 
vai para Estado e clientelas po-
líticas e uma pequena parte vai 
para a devolução de rendimen-
tos para a família», disse. 

Já João Cotrim Figueiredo, lí-
der do Iniciativa Liberal, acusou 
a proposta orçamental de ser 
«igualzinha ao de outubro», 
sem saber «onde foram os cor-
tes» do Executivo. «Votámos 
contra o de outubro, o mais 
provável é que venhamos a vo-
tar contra este», avançou. Mas 
as críticas não vieram só da direi-
ta. Mariana Mortágua, do BE, 
atirou: «O Governo não pode 
mais repetir a ideia que apre-
senta um Orçamento sem cor-
tes. A inflação foi revista para 
4%.Todas as pessoas que pa-
gam IRS vão ser penalizadas, 
o Governo nem os escalões do 
IRS atualizou à taxa de infla-
ção.» Para o  PCP o OE «conti-
nua a recusar o conjunto de so-

luções pelas quais o PCP se ba-
teu». «Uma proposta que já era 
desajustada há cinco meses e 
mais desajustada é hoje, tendo 
em conta a degradação da si-
tuação nacional e internacio-
nal», continuou.  

Rui Tavares, deputado do Livre, 
apresentou três medidas que quer 
ver cumpridas para votar a favor 
da proposta do Governo: o Progra-
ma 3C do partido (Casa, Conforto 
e Clima), a criação de um apoio 
no âmbito dos transportes com o 
objetivo de criar uma rede de 
transporte escolar elétrico e a rea-
tivação da unidade de missão 
para a transição energética. Inês 
Sousa Real, deputada única do 
PAN, acusou o Governo de ser 
«pouco ambicioso», avançando 
que o partido irá apresentar alte-
rações ao documento, pedindo um 
«reforço significativo no com-
bate à pobreza energética, bem 
como na revisão dos escalões 
de IRS». «No entender do PAN, 
deveríamos estar também a 
atingir a classe média» e «ali-
viar as famílias e fazer chegar 
a quem mais precisa». 

J.M.P.

Austeridade e inflação
Em uníssono, os parti-
dos da esquerda à direi-
ta apontaram falhas à 
proposta de Orçamento 
do Estado para 2022.

porque a carga fiscal é uma 
coisa brutal. Bastava o Gover-
no baixar aí que podia fazer 
mais do que os outros países». 

Mas alguém sai satisfeito? O 
economista não tem dúvidas: 
«Este Orçamento é feito, evi-
dentemente, para agradar aos 
eleitores do Partido Socialis-
ta. Nem outra coisa era de es-
perar», refere ao nosso jornal. E 
garante que dos poucos que vão 
ser beneficiados vão ser os pen-
sionistas. «O aumento retroati-
vo das pensões da Segurança 
Social vai beneficiar 1,9 mi-
lhões de pensionistas. O maior 
grupo individual da sociedade 
portuguesa, ninguém tenha 
dúvidas disso». 

Quanto à falta de medidas des-
tinadas ao tecido empresarial diz 
apenas: «Isso [medidas para em-
presas] não lhes dá grandes vo-
tos nem resultados a curto pra-
zo», lembrando que, ao contrário 
de Mário Soares que era mais li-
beral, António Costa «nunca gos-
tou da iniciativa privada». 

Um outro economista contacta-
do pelo nosso jornal lamenta que 
Fernando Medina afaste a ideia 

de austeridade quando estamos 
perante uma inflação tão elevada. 
«Então aumentar 1% com in-
flação a 4% não é austeridade? 
O efeito é o mesmo e vai tirar 
poder de compra». 

E apesar de prever um aumen-
to extraordinário das pensões, o 
responsável lembra que para 
quem recebe valores baixos não 
vai fazer grande diferença peran-
te o aumento do custo de vida. 
«Um pensionista com um au-
mento de 1% e com uma subi-
da de inflação de 4% vai perder 
sensivelmente 3% de poder de 
compra. Um pensionista que 
receba 500 euros, os mesmos 
10 euros, valem 2%. Quando é 
que é reposto os 4%?».  

  
Afasta austeridade 
e retificativo 
«É um Orçamento que respon-
de às necessidades do país e se-
gue o rumo das contas certas». 
Foi desta forma que o novo mi-
nistro das Finanças apresentou 
o documento. E foi perentório ao 
afastar a necessidade de um do-
cumento retificativo. «Seria in-
sólito» se assim não fosse, disse. 

Também a palavra ‘austerida-
de’ não entra no léxico de Fernan-
do Medina, um dos argumentos 
que tem sido usado pelos partidos 
de esquerda e direita, desde o iní-
cio da semana. De acordo com o 
governante «este não é nem 
pode ser um Orçamento dessa 
natureza [de austeridade]. Pelo 
contrário, procura responder 
à conjuntura», acrescentando 
que está assente numa política di-
rigida, mas de apoio aos rendi-
mentos de grupos, em especial 
dos mais vulneráveis.  

E dá como exemplo, o aumento 
extraordinário das pensões com 
efeitos retroativos, «em nenhum 
dicionário de política econó-
mica do mundo esta é uma po-
lítica de austeridade». Assim, 
como o desdobramento dos esca-
lões de IRS, que no seu entender, 
também «em nenhum sítio 
pode ser apelidado de política 
de austeridade». O cenário re-
pete-se para o aumento do salário 
mínimo e para alargamento do 
universo de pessoas isentas de 
IRS (ver páginas 8/11). 

Mas vamos a números. O Go-
verno foi obrigado a rever o cres-

cimento do Produto Interno Bru-
to (PIB) em 0,1 pontos percen-
tuais para 4,9% face ao Progra-
ma de Estabilidade (PE). Este va-
lor fica ainda mais aquém dos 
5,5% que estavam previstos na 
proposta do OE 2022 chumbada 
em outubro, depois de os parti-
dos de esquerda terem chumba-
do o documento, o que levou a 
eleições antecipadas. 

Já a taxa da inflação deverá au-
mentar para 4% este ano, uma re-
visão em alta face aos 3,3% pre-
vistos no Programa de Estabilida-
de. «Estamos num cenário em 
que a inflação é significativa-
mente superior àquilo que foi 
registado em décadas passadas 
e Portugal ainda tem uma dí-
vida pública mais elevada do 
que aquilo que gostaríamos 
para fazer face a estes desa-
fios», disse Fernando Medina. 

O ministro argumentou que a 
«inflação é sobretudo de natu-
reza conjuntural» e «marcada-
mente definida pelo aumento 
dos preços dos produtos ener-
géticos e alimentares».  

De acordo com o governante, o 
Conselho das Finanças Públicas 

já validou o cenário macroeconó-
mico contemplado na nova pro-
posta de Orçamento do Estado.  

Perante os riscos do cenário do 
Ministério das Finanças, a incer-
teza do panorama macroeconó-
mico e as projeções para a eco-
nomia, o CFP considerou que o 
cenário macroeconómico subja-
cente à proposta «afigura-se 
como provável». 

O Governo prevê reduzir o rá-
cio da dívida pública para 120,7% 
este ano, segundo a proposta do 
Orçamento do Estado para 2022. 
Já a taxa de desemprego deverá 
manter-nos 6%.  

Antes da entrega do documen-
to, António Costa tinha acenado 
que o documento iria manter as 
prioridades apresentadas no fi-
nal de 2021. E explicou os moti-
vos: «Mantemos os mesmos 
objetivos estratégicos e a mes-
ma ambição para o país: ace-
lerar o crescimento e refor-
çar a coesão social. É um or-
çamento dirigido à classe 
média, centrado nos jovens e 
amigo do investimento e que 
cumpre todos os compromis-
sos que assumimos». 
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Para o novo ministro das Finan-
ças, o país e a administração pú-
blica precisam de «voltar a 
funcionar em condições de 
normalidade», sem nunca es-
quecer as contas certas por con-
siderar «que são um instru-
mento vital para um país in-
serido na economia e na 
moeda europeia e com uma 
elevada dívida pública». A 
grande maioria das medidas 
anunciadas para o Orçamento 
deste ano repetem as propostas 
chumbadas no ano passado, mas 
o documento conta com peque-
nas novidades. Conheça o que se 
mantém e o que muda. 

IRS 
O Governo manteve a proposta 
de outubro e confirmou a cria-
ção de dois escalões de IRS, com 
o desdobramento do terceiro e 
no sexto escalão deste imposto e 
com estas alterações passam a 
existir nove escalões, contra os 
atuais sete, devendo abranger 
mais de um milhão de agrega-
dos familiares e visando aliviar 
a carga fiscal sobre a classe mé-
dia. O desdobramento dos esca-
lões terá efeitos retroativos a 1 
de janeiro deste ano e vai bene-
ficiar 1,5 milhões de famílias 
(ver simulações). 

Além disso, vai implementar 
uma solução que vai corrigir o 
efeito dos impostos quando exis-
tem aumentos salariais nos ren-
dimentos mais baixos e passa por 
um aumento em 200 euros anuais 

do valor mínimo de existência re-
lativo aos rendimentos recebidos 
no ano passado, mais 170 mil fa-
mílias deixaram de pagar impos-
to ficando isentas de IRS. 

Esta solução será aplicada 
aquando da liquidação do impos-
to em 2023 e vai beneficiar cerca 
de 250 mil agregados que atual-
mente «se veem prejudicadas as 
suas valorizações salariais, de-
vido à tributação resultante do 
mínimo de existência». 

Já as famílias com mais de 
dois filhos vão ter um aumento 
da majoração da dedução de de-
pendentes a partir do segundo, 
passando de 600 para 900 euros. 
Este aumento ocorrerá de forma 
faseada, registando-se, em 2022, 
um aumento do valor da dedu-
ção de 600 para 750 euros e, em 
2023, um novo aumento de 750 
para 900 euros. 

Quanto aos jovens, o docu-
mento propõe um alargamento 
do IRS Jovem, através do pro-
longamento da isenção de três 
para cinco anos, da inclusão dos 
rendimentos empresariais e 
profissionais e da eliminação do 
limite máximo de rendimento 
para aplicação da isenção. A me-
dida permite que os jovens be-
neficiários tenham uma isenção 

de IRS de 30% do rendimento 
bruto nos dois primeiros anos, 
20% no terceiro e quarto anos e 
10% no quinto ano. 

PENSÕES 
Os pensionistas que recebem até 
1.108 euros vão ter um aumento 
de 10 euros com retroativos a ja-
neiro. Segundo o documento, a 
atualização extraordinária «é 
efetuada pelo valor de 10 eu-
ros por pensionista, cujo mon-
tante global de pensões seja 
igual ou inferior a 2,5 vezes o 
valor do indexante dos apoios 
sociais (IAS)».  

O aumento extraordinário já 
tinha sido anunciado pelo Go-
verno e vai abranger cerca de 

1,9 milhões de pensionistas e 
terá um custo de 197 milhões 
de euros. 

ABONO DE FAMÍLIA 
O abono de família para as 
crianças com mais de três anos 
do primeiro e segundo escalões 
vai manter-se de forma progres-
siva até 2023. Isto significa que 
crianças e jovens menores de 
idade passam a receber pelo me-
nos 600 euros anuais. Feitas as 
contas, dá uma média de 50 eu-
ros mensais. 

Para este ano está também pre-
vista a atribuição de um comple-
mento ao abono de família em 
2022, que assegurará a todas as 
crianças e jovens com menos de 
18 anos, em risco de pobreza ex-
trema, um montante anual glo-
bal de 840 euros, ou seja, 70 eu-
ros por mês. No entanto, a medi-
da será incrementada em 2023, 
passando para um montante 
anual global de 1.200 euros, 100 
euros mensais.  

OE: SAIBA O QUE MUDA 
PARA PORTUGUESES 
E EMPRESAS 
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O documento, que vai ser votado na generalida-
de nos dias 28 e 29 de abril, é finalmente conhe-
cido. Já a votação final global está marcada para 
27 de maio. Apesar de contar com poucas novi-
dades, não se esperam grandes surpresas ou no-
vidades, dada a maioria do PS no Parlamento.

NOTA: APENAS FOI CONSIDERADA A DEDUÇÃO À COLETA RELATIVA AO VALOR MÁXIMO DOS ENCARGOS GERAIS FAMILIARES (EURO 250)

FONTE:
DELOITTE

SOLTEIRO,
SEM DEPENDENTES

IRS JOVEM/ ALARGAMENTO AOS TRABALHADORES INDEPENDENTES

Simulação IRS 2021 - 2022

PROPOSTA DE LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2022

ANUAL MENSAL
RENDIMENTO

11.220€
14.840€
19.320€
23.800€
29.180€
41.300€
53.970€
84.280€
91.000€

801€
1.060€
1.380€
1.700€
2.084€
2.950€
3.855€
6.020€
6.500€

2021 2022
782€

1.615€
2.892€
4.168€
6010€

10.332€
15.390€
27.530€
30.249€

782€
1.614€

2.802€
4.078€
5.961€

10.283€
15.188€

27.328€
30.223€

1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano
5.º ano

IRS DIFERENÇA
do IMPOSTO

0,00€
-1€

-90€
-90€
-49€
-49€

-202€
-202€

-26€

NOTA: APENAS FOI CONSIDERADA A DEDUÇÃO À COLETA RELATIVA AO VALOR MÁXIMO DOS ENCARGOS GERAIS FAMILIARES (250 €). AS SIMULAÇÕES EFETUADAS CONSIDERAM A MANUTENÇÃO DAS
TAXAS DE IRS DE 2022 AO LONGO DOS 5 ANOS DE APLICAÇÃO DO REGIME. PRESSUPÕE-SE A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSO AO REGIME.

IRS JOVEM
(ano de benifício)

RENDIMENTO
800€ mensal

Redução acumulada

0€
0€
0€
0€
0€

1.000€ mensal
392€
392€
261€
261€
131€

1.200€ mensal
470€
470€
313€
313€
157€

1.800€ mensal
482€
482€
321€
321€
161€

NOTA: APENAS FOI CONSIDERADA A DEDUÇÃO À COLETA RELATIVA AO VALOR MÁXIMO DOS ENCARGOS GERAIS FAMILIARES E DEDUÇÃO DE DOIS DEPENDENTES (4 E 5 ANOS). PARA EFEITOS DOS
CÁLCULOS DE CASADOS FOI ASSUMIDO QUE AMBOS OS SUJEITOS PASSIVOS AUFEREM O MESMO RENDIMENTO MENSAL. IMPOSTO INFERIOR A EURO 25 NÃO DÁ ORIGEM A LIQUIDAÇÃO DE IRS.

CASADOS,
2 TITULARES,
2 DEPENDENTES
(4 e 5 ANOS)

RENDIMENTO
Sujeito

Passivo A
ANUAL

10.500€
14.000€
35.000€
42.000€
70.000€

TOTAL
ANUAL
21.000€
28.000€
70.000€
84.000€

140.000€

Sujeito
Passivo B

ANUAL
10.500€
14.000€
35.000€
42.000€
70.000€

Sujeito
Passivo A
MENSAL

750€
1.000€
2.500€
3.000€
5.000€

Sujeito
Passivo B
MENSAL

750€
1.000€
2.500€
3.000€
5.000€

2021 2022
155€

1.643€
15.129€

19.993€
42.421€

5€
1.492€

14.880€
19.759€
41.867€

IRS DIFERENÇA
do IMPOSTO

-155€
-151€

-249€
-234€
-554€

Os cenários para solteiro, sem dependentes, são a partir do valor da remuneração mensal estimada para o 
limite de cada um dos novos escalões de rendimentos, sem outros rendimentos e o pagamento de ‘14 meses’.

0€ 1.436€ 1.723€ 1.767€
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CRECHES 
A ideia é tornar as creches gratui-
tas até 2024. Esta é uma medida 
que já constava no Orçamento 
chumbado. Com ela, o Executivo 
pretende garantir a gratuitidade 
das creches do sistema de coope-
ração e das amas do Instituto da 
Segurança Social. Essa gratuiti-
dade deverá ser implementada de 
forma gradual «ao longo dos pró-
ximos 3 anos letivos: no ano le-
tivo 2022/2023 será até a 1 ano 
de idade, no ano letivo 23/24 os 
dois primeiros anos de idade 
até à generalização no ano leti-
vo seguinte», diz a proposta. A 
medida deverá custar 16 milhões 
aos cofres do Estado só este ano. 

 OUTROS APOIOS 
Tal como já tinha sido avançado 
no início da semana, está contem-
plado o alargamento do apoio de 
60 euros por família, para com-
pensar o aumento de preço do ca-
baz alimentar, e de 10 euros por 

botija de gás, dos agregados bene-
ficiários da tarifa social energéti-
ca para os agregados abrangidos 
por prestações sociais mínimas. 

A proposta prevê ainda prolon-
gar o Programa Regressar para 
aqueles que se tornem fiscalmen-
te residentes em 2021, 2022 ou 
2023, mantendo-se todos os restan-
tes critérios de elegibilidade e be-
nefícios subjacentes ao Progra-
ma, que prevê uma exclusão de 
tributação de 50% de rendimen-
tos do trabalho dependente e in-
dependente durante cinco anos.  

Já o subsídio de apoio aos cuida-
dores informais vai ser alargado a 
todo o país, estando previsto 30 mi-
lhões de euros para esta medida. 

Está ainda prevista a disponi-
bilização de uma verba de 50 mi-
lhões de euros para apoiar os refu-
giados devido à atual situação de 
guerra na Ucrânia. 

AUMENTOS 
Em relação ao Salário Mínimo 
Nacional está previsto um au-

mento para os 750 euros em 
2023 e uma subida de 0,9% para 
a generalidade dos trabalhado-
res da administração pública. 
Também para avançar está o re-
forço da proteção no âmbito das 
prestações de desemprego, as-
segurando, para quem tinha 
um trabalho a tempo inteiro, 
que a prestação de desemprego 
é majorada de forma a atingir 
o valor mínimo corresponden-
te a 1,15 do Indexante de Apoios 
Sociais. 

HABITAÇÃO 
O documento pretende compati-
bilizar o Porta 65 – Arrendamen-
to por Jovens com o Programa de 
Arrendamento Acessível. Além, 
disso, está prevista a transferên-
cia para o Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana (IHRU) 
de 317,7 milhões de euros, mais 
100 mil euros do que em 2021, no 
âmbito de políticas de promoção 
de habitação. 

Outra aposta diz respeito à 

priorizarão do Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação – 
1.º Direito, o parque público de 
habitação a custos acessíveis, 
através da assinatura de 75 
acordos de colaboração ou de 
financiamento com municí-
pios e entidades promotoras de 
soluções de habitação e preten-
de ainda manter o investimen-
to em reabilitação do parque 
habitacional do IHRU, ao pro-
ceder a obras em 520 habita-
ções. Além disso, está previsto 
o início de obras em 500 habi-
tações para as quais foram as-
sinados acordos de financia-
mento, no âmbito da Bolsa Na-
cional de Alojamento Urgente 
e Temporário.  

Já para o alojamento dos alu-
nos do Ensino Superior está 
contemplado o lançamento de 
concursos públicos para sete 
mil lugares, em edifícios que as-
seguram necessidades energé-
ticas primárias pelo menos 20% 
inferiores aos requisitos dos 
edifícios com necessidades qua-
se nulas de energia. 

AUTOMÓVEIS 
As taxas do Imposto Sobre Veículos 
(ISV) e o Imposto Único de Circula-
ção (IUC) vão crescer 1% este ano. 
Na proposta , o Governo estima que 
«a receita de ISV tenha uma re-
cuperação em 2022, aumentan-
do 59 milhões de euros face a 
2021 (+14%)». O Executivo diz ain-
da que as taxas de IUC «serão atua-
lizadas em 2022 em 1%, preven-
do-se que a receita de 2022 au-
mente 8 milhões de euros (+2%) 
quando comparada com 2021». 

O Ministério das Finanças pre-
vê uma receita fiscal por via do ISV 
de 482,1 milhões de euros e por via 
do IUC de 408,6 milhões de euros. 

BEBIDAS E TABACO 
O Governo mantém subida dos 
impostos sobre o Álcool e as Be-
bidas Alcoólicas (IABA) e o taba-
co (IT) em 1%. «Considerando a 
evolução esperada para o con-
sumo privado e a procura in-
terna no próximo ano, prevê-
-se um aumento da receita em 
2022, face a 2021, de 20 milhões 
de euros no IT (+1%)», contem-
pla o documento.  

COMBUSTÍVEIS 
A proposta prevê uma redução do 
ISP numa dimensão que equivale à 
redução da taxa de IVA de 23% para 
13% aplicável aos combustíveis ro-
doviários durante maio e junho. 
Esta diminuição do imposto traduz-
-se numa redução de cerca de oito 
litros no abastecimento de um de-
pósito de 50 litros. A medida vai cus-
tar cerca de 170 milhões de euros. 

Também em cima da mesa está 
a suspensão da atualização da 
taxa de carbono até junho de 2022, 
o que permite reduzir o preço do 
gasóleo e da gasolina em cerca de 
5 cêntimos por litro em cada um 
destes combustíveis.  

E avança ainda uma medida 
nesta matéria para pequenos 
agricultores, aquicultores e a pes-
ca artesanal, desde que tenham 
um consumo anual de até 2.000 li-
tros de gasóleo colorido e marca-
do vão ter direito, este ano, a uma 
majoração dos subsídios de 0,06 
euros por litro. 

MAIS-VALIAS 
As mais-valias bolsistas que sejam 
obtidas em investimento detidos 

Fernando Medina teve esta quarta-feira a sua grande estreia como Ministro das Finanças

>
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por menos de um ano vão ter de 
ser obrigatoriamente englobadas 
na sua declaração de rendimen-
tos. Trata-se de uma alteração que 
se aplica a todos aqueles que estão 
no último escalão de rendimentos 
(ou que, devido a essas mais-va-
lias, passe a estar nesse escalão de 
rendimentos superiores a 75 mil 
euros anuais). Esta proposta já ti-
nha sido avançada no Orçamento 
do Estado que foi apresentado em 
outubro de 2021 e que acabou por 
ser chumbado. 

CONTRIBUIÇÃO 
AUDIOVISUAL 
O valor da contribuição audiovi-
sual não vai sofrer alterações. 
Este é o sexto ano consecutivo 
com este montante congelado. 
Desta forma, vai-se manter a 
atual contribuição, fixada nos 2,85 
euros, à qual acresce uma taxa de 
IVA de 6%. 

EMPRESAS 
A grande novidade diz respeito ao 
fim do Pagamento Especial por 
Conta (PEC) do IRC. Uma medi-
da que pretende responder às 
reivindicações de várias confe-
derações e associações empresa-
riais e pretende dar mais liqui-
dez às empresas, sobretudo às de 
menor dimensão.  

O Governo prevê 2.615 milhões 
de euros em apoios à recupera-
ção de empresas e 1.150 milhões 
de euros na transição climática e 
digital. 

No que respeita ao Fundo de 
Capital e Resiliência, está previs-
ta a recapitalização de empresas 
afetadas pela pandemia de covid-
-19, no montante de 1.300 milhões 
de euros. 

Já a capitalização do Banco 
Português de Fomento (BPF) 
para apoiar as empresas é de 250 
milhões de euros e nos incenti-
vos e subsídios no âmbito do Pla-
no de Recuperação e Resiliência 
(PRR) estão disponíveis 900 mi-
lhões de euros para inovação, di-
gitalização, qualificação e des-
carbonização. 

Está também previsto um alí-
vio fiscal para as empresas, com 
incentivo fiscal à recuperação 
(dedução à coleta de IRC até 25% 
do investimento), no montante 
de 150 milhões de euros e o desa-
gravamento das tributações au-

tónomas de IRC, de 15 milhões 
de euros. 

Para a transição climática e di-
gital foram alocados 1150 milhões 
de euros. 

 

DIVIDENDOS 
O Estado prevê receber 495 mi-
lhões de euros em dividendos do 
Banco de Portugal e da Caixa 
Geral de Depósitos (CGD), 295 
milhões pela primeira institui-
ção e 200 milhões vindos do ban-
co público. 

No entanto, estes são valores in-
feriores aos que foram pagos ao 
Estado no ano anterior, por estes 
dois importantes contribuintes 
para as contas públicas. No ano 
passado, a entidade liderada por 
Mário Centeno entregue às Fi-
nanças 336 milhões de euros e a 
CGD cerca de 303 milhões.  

 

BANCA 
O Governo vai manter o adicio-
nal de solidariedade sobre a ban-
ca este ano, medida que estima 
que renda 34 milhões de euros aos 
cofres públicos. Esta medida já 
constava na proposta chumbada 
e foi criada em 2020 como uma 
contribuição adicional para aju-
dar a suportar os custos da res-
posta ao impacto da pandemia. 
No ano passado, o Governo espe-
ra ter arrecadado 33,9 milhões de 
euros. 

NOVO BANCO,  
TAP E CP 
Ao contrário de anos anteriores, 
este documento não prevê nenhu-
ma transferência para o Novo 
Banco. «Tomamos muito boa 
nota do que o Fundo de Reso-
lução transmitiu e das pala-
vras do governador do Banco 
de Portugal», disse o ministro 
das Finanças. E acrescentou: «Fi-
camos, naturalmente, satisfei-
tos com o facto de não irmos 
nenhum novo pagamento rela-
tivamente ao dossiê do novo-
banco. Estamos bastante satis-
feitos. Por isso repetirei aqui 
as palavras do meu antecessor 
aqui: não está prevista nenhu-
ma transferência para o Novo 
Banco». 

Já em relação à TAP está con-
templada a injeção de até 990 mi-
lhões de euros, este ano. A medi-
da, já conhecida, não sofreu qual-
quer alteração na proposta 
inscrita no Orçamento do Esta-
do para 2022. 

Além disso, esta nova propos-
ta do Orçamento do Estado 
continua a prever uma verba 
de 1,8 mil milhões de euros 
para baixar a dívida da CP. No 
final de 2021 era de 1.787 mi-
lhões de euros. 

REFORÇO PARA A 
SAÚDE E EDUCAÇÃO 
O Orçamento do Estado para 
este ano prevê uma transferên-
cia de 700 milhões de euros para 
o Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). No que diz respeito à edu-
cação, estão previstos 900 mi-
lhões de euros, para aplicar o 
Plano de Recuperação de 900 mi-
lhões de euros. 

ÁREAS 
METROPOLITANAS  
As áreas metropolitanas de Lis-
boa e Porto e as 21 comunidades 
intermunicipais (CIM) vão rece-
ber um total de 11 milhões de eu-
ros este ano, segundo a proposta 
de Orçamento do Estado. 

São, no fundo, os mesmos va-
lores do Orçamento chumbado 
no ano passado. Assim, as duas 
áreas metropolitanas terão: 
1.433.266 euros para a Área Me-
tropolitana do Porto e 934.746 
euros para a Área Metropolita-
na de Lisboa. 

No que diz respeito à Área Me-
tropolitana de Lisboa, a proposta 
prevê ainda uma transferência de 
31.225.005 euros para financiar as 
suas competências de autoridade 
de transportes. 

Já as comunidades intermu-
nicipais com maiores trans-
ferências são a do Tâme ga 
e  Sousa (627.797 euros) ,  a  
das Beiras e Serra da Estrela 
(623.324 euros), a do Douro 
(603.390 euros) e a da Região de 
Coimbra (568.245 euros). 

Os menores vão para Alentejo 
Litoral (239.763 euros), a da Beira 
Baixa (272.337 euros), a do Alto 
Tâmega (285.726 euros) e a do Oes-
te (291.942 euros). 

CULTURA 
O setor da cultura vai contar com 
mais 45,5 milhões de euros do que 
em 2021. Valor que será, no entan-
to, inferior em 24,6 milhões ao da 
proposta de outubro. 

Na proposta chumbada no ano 
passado, a despesa total consoli-
dada da Cultura seria de 390 mi-
lhões de euros, mais 70,1 milhões 
de euros face ao orçamento de 
2021. Mas desta vez os valores são 
diferentes. A despesa total conso-
lidada é de 365,4 milhões de euros. 

PANDEMIA 
O Governo prevê gastar 1.943 
milhões de euros este ano com 
as principais medidas de emer-
gência para responder à pande-
mia da covid-19, um montante 
inferior à despesa de 2021. Fei-
tas as contas, este valor repre-

senta 0,9% do Produto Interno 
Bruto (PIB). 

No ano passado, a resposta es-
tava fixada nos 3,2% quando tota-
lizava os 6.667 milhões de euros.  

INVESTIMENTO  
O Governo estima que o investi-
mento na expansão das redes de 
metropolitano ascenderá a cerca 
de 1,7 mil milhões de euros, dos 
quais 317 milhões em 2022. Este 
valor é superior àquele que cons-
tava na primeira proposta de or-
çamento para este ano, apresen-
tada em outubro pelo Governo e 
que foi rejeitada pela Assembleia 
da República (1,5 mil milhões). 

«O investimento previsto 
para os próximos anos nas re-
des de metropolitano visa a 
sua expansão, flexibilidade e 
capacidade de resposta ade-
quadas às modernas necessi-
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V
ivemos tempos estranhos. 
O óleo alimentar, um pro-
duto de segunda, usado 

para fritar peixe e batatas, está 
mais caro que o azeite! Por este 
andar ainda havemos de ver afa-
mados chefs a usarem nas suas 
receitas óleo de primeira pren-
sagem. A procura, tão incom-
preensível como estúpida, já 
que não faltam óleos para fritar 
além do de girassol, fez com que 
as grandes superfícies tenham 
limitado o número de garrafas 
que cada um pode levar no car-
rinho de compras. 

Eu que uso uma ou duas gar-
rafas por ano ainda vou ter pro-
blemas em encontrar uma 
quando quiser fritar uns jaquin-
zinhos, que espero que a minha 
peixeira os anuncie para os ir 
buscar. Qual a razão para esta 
loucura? O óleo de girassol vi-
nha da Ucrânia, que agora, 
como é óbvio, não o pode expor-
tar. Mas que raio. Há muitos ou-
tros, embora a preços ligeira-
mente superiores. Esta corrida 
aos óleos alimentares serve bem 
para ilustrar como as pessoas fi-
cam irracionais em momentos 
de maior tensão. 

 

O que se irá passar a seguir? 
Como o preço do trigo está a 

disparar, é natural que o preço 
do pão acompanhe essa subida. 
E o que irá fazer o Estado peran-
te isto? Irá pedir aos supermer-
cados para começarem a racio-
nar também as farinhas? Ou os 
consumidores vão encher os 
seus congeladores com o pão an-
tes deste aumentar? 

Falando mais a sério, o Esta-
do terá de diminuir os impos-
tos de produtos básicos para as 
populações mais desprotegi-
das, o que não é o caso, obvia-
mente, do óleo. Mas não pode 
permitir que o pão atinja pre-
ços que sejam incomportáveis 
para aqueles que têm menores 
rendimentos. Aí teríamos se-
guramente contestação social. 
Algo que não deve estar muito 
longe de acontecer. 

Mas não são só os pobres que 
estão a ser afetados pela crise. 
Também a classe média, que 
gostava de comprar um bom 
berbigão, a preços em conta, 
agora começa a pensar duas ve-

zes antes de não optar pelo de 
aquacultura. Os carabineiros a 
120 euros ou até mais, nas pra-
ças, também se tornam proibi-
tivos para aqueles que não per-
tencem ao topo da hierarquia 
salarial. 

Não sei como, mas temos sem-
pre a capacidade de nos adaptar-
mos, pois quando houve a mudan-
ça do escudo para o euro, como 
que por artes mágicas, determi-
nados produtos dobraram o pre-
ço e ninguém tugiu ou mugiu. 

 

Mas o que se começa a ver 
um pouco por todo o mun-

do são os protestos por causa de 
alguns aumentos exagerados. E 
aqueles que amam a democra-
cia não devem ficar contentes 
com o caos, pois é nessas situa-
ções que os extremistas ganham 
espaço. Sejam eles de esquerda 
ou de direita. 

E a vida está cheia de gente 
que tem tentações totalitárias. 
Vejam-se as feministas do movi-
mento #Metoo que querem 
«derrubar» Picasso, por causa 
da vida que levou, tendo, segun-
do elas, subjugado as mulheres, 
amantes e prostitutas, e que, por 
isso, será preciso repensar a 
obra do pintor. Esta gente par-
va não tem mais nada com que 
se entreter do que andar a es-
preitar pelo buraco da fechadu-
ra da vida dos outros. Estes cen-
sores dos tempos modernos 
nem querem ter a mínima preo-
cupação em enquadrar as épo-
cas e os comportamentos.  

Penso que até as noivas japo-
nesas que se casam consigo 
mesmas – se não estiver a par do 
fenómeno pode sempre ler na 
edição de Páscoa do i, nas ban-
cas até ao fim de semana – ain-
da irão enfrentar alguma asso-
ciação a protestar contra esse 
ato, pois estão a discriminar po-
tenciais noivas ou noivos. 

Outra vez mais a sério, tentei 
não escrever sobre o que penso 
dos negacionistas do ataque 
russo à Ucrânia. Com as ima-
gens que nos chegam é difícil 
compreendê-los, mesmo acei-
tando-os, é óbvio que sim. A li-
berdade é um bem precioso de-
mais para perdermos tempo 
com esses tontos. 

vitor.rainho@sol.pt

Óleo de primeira prensagem 
e censores à coca

VÍTOR RAINHO
À ESQUERDA E À DIREITA

dades de mobilidade urbana. 
Estima-se que o investimento 
na expansão da rede de metro-
politano ascenderá a cerca de 
1,7 mil milhões de euros, dos 
quais 317 milhões em 2022», 
diz o documento.  

RECEITA FISCAL  
A receita fiscal do Estado deverá 
atingir em 2022 os 48.591,1 milhões 
de euros, um aumento de 3.066 mi-
lhões face ao valor arrecadado no 
ano passado e superando pela pri-
meira vez a receita de 2019. 

Os impostos diretos (categoria 
que inclui o IRS e o IRC) deverão 
gerar uma subida de receita da 
ordem dos 950 milhões de euros 
em 2022, face a 2021, para um to-
tal de 20.904,9 milhões de euros, 
com a maior parcela deste acrés-
cimo (661 milhões de euros) a ser 
assumida pelo IRS. 

Já em relação ao impostos indi-
retos, a receita deverá atingir os 
27.686,2 milhões de euros, valor 
que compara os 25.570,2 milhões 
de euros no ano passado, e que su-
pera pela primeira vez o patamar 
de 2019, antes da pandemia se ins-
talar, e que foi de 26.151,7. 

TRANSPORTES 
O Programa de Apoio à Redução 
Tarifária (PART) nos transportes 
públicos sofre um pequeno cor-
te, tendo um financiamento base 
este ano de 138,6 milhões de eu-
ros, menos 60 milhões do que em 
2021. No entanto, ao valor base 
podem ser acrescidos 130 mi-
lhões de euros, «tendo em con-
ta um cenário mais adverso 
dos efeitos da crise pandémi-
ca no sistema de mobilidade e 
a verificação de uma queda de 
receita das empresas em resul-

tado direto da pandemia». 
Além disso, está previsto um 

reforço dos subsídios existen-
tes de 10 para 30 cêntimos por 
litro de combustível para táxis 
e veículos pesados de passagei-
ros; de até 30 cêntimos por litro 
de combustível e por litro de 
AdBlue, para o setor dos trans-
portes de mercadorias por con-
ta de outrem; de 30 cêntimos 
por litro de combustível para o 
setor do transporte individual 
e remunerado de passageiros 
em veículos descaracterizados 
a partir de plataforma eletróni-
ca (TVDE). 

Está ainda contemplada uma 
alteração às leis que regem a ati-
vidade dos táxis e do transporte 
TVDE e o alargamento do regi-
me de diferimento de obrigações 
fiscais a cumprir no 1.º semestre 
de 2022, passando este regime a 
poder ser aplicado a todas as em-
presas do setor dos transportes.

Proposta de orçamento confirma injeção de 990 milhões de euros na TAP
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Arrumada a casa na Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Económico (OCDE), em 
Paris, Jorge Moreira da Silva de-
verá confirmar hoje a candidatu-
ra à liderança do PSD. A data foi 
definida pelo próprio, na semana 
passada, alegando que ainda es-
tava concentrado «enquanto di-
retor da Cooperação para o 
Desenvolvimento na OCDE», 
depois de várias semanas de mui-
ta especulação sobre se ia, ou não, 
a jogo para disputar com Luís 
Montenegro as eleições que vão 
decidir o sucessor de Rui Rio. 

Tal como o Nascer do SOL noti-
ciou na edição passada, Moreira da 
Silva reúne passistas e rioístas 
numa candidatura para ser uma 
«alternativa» a Montenegro, além 
de convencer outros setores do par-
tido que orbitam em torno de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 

De qualquer modo, esta será, 
sem dúvida, uma corrida marca-
da pelo regresso do passismo ao 
PSD, numa luta interna que opõe, 
pelo menos para já, o antigo del-
fim de Passos Coelho e o ex-líder 
parlamentar de... Passos Coelho.  

Nas hostes de Luís Montene-
gro, a  candidatura de Moreira da 
Silva não suscita motivos de preo-
cupação maior. Ao Nascer do SOL, 
apoiantes da ala montenegrista 
dizem esperar uma «discussão 
elevada» e de «respeito mútuo» 
até porque reconhecem que – com 
Montenegro e Moreira da Silva 
na liça – trata-se de «dois candi-
datos fortes». 

Apesar de anotarem  a disponi-
bilidade de Jorge Moreira da Sil-
va para retomar a vida partidá-
ria, dizem que esta não é maior 
que a de Luís Montenegro. «Se 
Moreira da Silva tem de aban-

donar um cargo na Europa 
para regressar ao seu país, 
Montenegro deixa o seu am-
biente, para sair da sua zona 
de conforto da sua vida pessoal 
e profissional, em Espinho, 
para se dedicar ao partido», ati-
ram fontes sociais-democratas. 

O certo é que Montenegro já 
leva semanas de vantagem a so-
mar apoios e a preparar a campa-
nha interna, com o aparelho mo-
bilizado e operacional no terreno 
há meses. 

Aliás, o social-democrata esco-
lheu o momento para a formali-
zação da sua candidatura, desde 
logo anunciando os nomes dos 
seus principais colaboradores e 
apoiantes nesta campanha – com 
Carlos Coelho na direção e ou-
tros ‘pesos-pesados’ sociais-de-
mocratas no seu núcleo de ativos 
colaboradores. 

Montenegro apresentou-se com 
uma candidatura sobretudo vira-
da para o país, «mais dinâmica 
com propostas concretas», fun-
dada em três princípios: uma re-
forma fiscal, para as empresas e 
as famílias verem a sua carga fis-
cal diminuída; um pacto nacional 
sobre as alterações climáticas, que 
seja «motivo de convergência 
entre os vários partidos e a so-

ciedade civil»; e ainda uma «po-
lítica de atração de emigrantes, 
capaz de os acolher, mas que 
aproveite a sua mão de obra». 

Já Moreira da Silva soma pon-
tos no campo das políticas am-
bientais, sendo estas uma das 
suas bandeiras desde que foi mi-
nistro do Ambiente, Ordenamen-
to do Território e Energia, entre 
2013 e 2015. 

O ex-ministro de Passos Coelho 
dirige a Plataforma para o Cres-
cimento Sustentável, que fundou 
em 2011 – demarcando-se então da 
linha de austeridade de Vítor Gas-
par –, e está ligado a uma agenda 
ligada às alterações climáticas e 
à modernidade, aproveitando 
esse campo para dar prova viva 
das suas capacidades. 

Contudo, segundo as mesmas 
fontes partidárias, este é mais 
um motivo para demonstrar a 
unidade no partido, uma vez que 
tanto um candidato como o outro 
têm em vista novos rumos para 
o PSD. «É normal que em ma-
téria de questões ambientais, 
este seja um ponto transver-
sal a outros candidatos porque 
é algo que o PSD quer que seja 
transversal ao país». 

Na apresentação da sua candi-
datura, e tal como Luís Montene-
gro o fez há duas semanas, Morei-
ra da Silva deverá também apelar 
à unidade do partido como forma 
de o PSD se reafirmar como alter-
nativa ao PS aos olhos do eleito-
rado e responder a um dos piores 
resultados eleitorais da sua histó-
ria. Sublinhe-se que esse foi sem-
pre também um dos fantasmas 
agitados pelo líder cessante, sen-
do que o próprio Rui Rio se afir-
mou entre os sociais-democratas 
pela sua oposição ao anterior lí-
der, Pedro Passos Coelho. 

E a divisão nas hostes laranjas 
já vem de trás: sendo que Passos 
Coelho abriu clara rutura com a 
sua antecessora, Manuela Fer-
reira Leite. 

Apesar de um vasto currículo  – 
que é apontado como um ponto a 
favor da sua candidatura – , há 
quem acuse Moreira da Silva de 
falta de ‘tração’ e de ‘carisma’, que 
fazem com que tenha poucas ‘tro-
pas’ no partido. 

«O PSD precisa de um líder 
combativo, capaz de fazer 
uma oposição feroz ao PS para 
voltar a ser uma alternativa 
de governação em Portugal», 
defende um influente social-de-
mocrata ao Nascer do SOL, lem-
brando que «sempre que o PSD 
esteve na oposição, Moreira 
da Silva esteve afastado do 
país. Só esteve a dar a cara 
pelo PSD quando o partido es-
tava no Governo». Já Montene-
gro, que foi líder da bancada par-
lamentar social-democrata na 
oposição ao Governo de António 
Costa entre 2016 e 2017,  «nunca 
virou a cara à luta». 

Não falta também quem veja 

em Montenegro «uma compo-
nente forte de aparelho», reco-
nhecendo em Moreira da Silva 
uma ‘lufada de ar fresco’,  como 
alguém que é «antissistema e 
antiaparelho». 

Esta será também a primeira 
candidatura de Moreira da Silva 
à presidência dos sociais-demo-
cratas, ao contrário de Montene-
gro, que vai disputar o cargo pela 
segunda vez, depois de não ter 
tido êxito contra Rui Rio. 

Nas últimas diretas, em novem-
bro do ano passado, o antigo mi-
nistro ainda ponderou avançar 
contra o eurodeputado Paulo Ran-
gel, mas acabou por não o fazer 
depois de o ainda presidente do 
PSD, Rui Rio, ter confirmado a 
sua recandidatura. 

 
Mais um protocandidato 
desiste da corrida 
Um mês depois do último con-
selho nacional do PSD, onde ti-
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Joana Mourão Carvalho 
joana.carvalho@nascerdosol.pt

Moreira da Silva confirma hoje a candidatura 
à liderança do PSD e a palavra de ordem é co-
mum a Montenegro: a unidade do partido é 
fundamental para construir uma alternativa.

Os sociais- 
-democratas  
esperam um debate  
‘elevado’ entre  
doiscandidatos  
fortes e herdeiros  
do passismo
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Q
uando a Rússia começou 
esta nova aventura na 
Ucrânia, a expectativa de 

Putin era ver o povo ucraniano 
nas ruas, provavelmente em jú-
bilo, perante a glória magnífica 
da chegada dos seus libertadores. 
A repulsa ucraniana perante um 
sonho da servidão voluntária 
terá irritado Putin, que não per-
ceberá a razão da resistência.  

Lendo A mais breve história 
da Rússia, do José Milhazes, de-
parei-me com um poema de Fió-
dor Tiútchev que resume bem o 
nacionalismo mitológico que en-
volve a Rússia: 

Não se pode com a mente a Rús-
sia alcançar, 

Nem dela com régua uma ideia 
fazer: 
Porque não tem no mundo par –  
Na Rússia apenas se pode crer. 

Toda a nação tem de si própria 
uma ideia de singularidade, ou de 
excecionalidade, sem a qual não 
teria razão de existir. As grandes 
potências exacerbam ao limite a 
ideia de si próprias.  

A Rússia, quando se tornou 
uma potência europeia (a Rús-
sia foi durante muito tempo, so-
bretudo, uma potência asiática) 
no século XIX, fê-lo tentando ser 
a sede do pan-eslavismo e da 
pan-ortodoxia. Esta posição, seja 
no Império Russo, seja, poste-
riormente, na URSS, foi sempre 
anacrónica: desde Napoleão que 
as ideias do nacionalismo ti-
nham sido levadas até às este-
pes; todo o século XIX europeu 
foi desenvolvido em torno da 
afirmação das nações. 

 

A Rússia quer impor-se aos ou-
tros, mas os outros não que-

rem que a Rússia se imponha. 
Com o fim da URSS, a maior par-
te dos países europeus do império 
russo (ex-URSS) e do império pró-
ximo (ex-pacto de Varsóvia), entra-
ram em erupção interna, mas com 
uma linha comum a quase todos: 
fugir da força centrípeta russa.  

Quem visita Varsóvia percebe 
que, para os polacos, a ocupação 
começou em 1939 e terminou em 
1989: a URSS não foi força de liber-
tação, foi força de ocupação. Por 
isso, vemos o nervosismo nas capi-
tais dos Estados da Europa de Les-
te: para nós, a Rússia é uma reali-
dade distante. Para eles, a Rússia 
é o vizinho incómodo que nunca 
deixa de querer ser ‘suserano’. 

Associado à ideia de escapar à 
‘pata do urso russo’, a possibili-
dade de viverem em democracia 
e em liberdade era demasiado 
forte para voltar atrás, como tal, 
naturalmente, os novos Estados, 
ou os Estados recentemente in-
dependentes, procuraram asso-
ciar-se ao bloco ocidental, seja 
por segurança, seja por prospe-
ridade e bem-estar. 

 

Os cidadãos dos novos estados 
livres do pós-1991 tiveram 

duas atitudes: tornaram-se na-
cionalistas convictos, e ficaram, 
ou entenderam que os seus paí-
ses eram ‘terras sem esperança’, 
e partiram para a emigração, 
constituindo comunidades par-
ticularmente bem integradas, a 
quem Portugal muito deve. 

É este desejo de liberdade que 
Putin parece não perceber, ou, no 
limite, não considerar. Os ucra-
nianos, os lituanos ou os molda-
vos não querem ser russos, não 

querem estar dependentes da 
Rússia; querem ser senhores do 
seu destino, e não há ideia tão for-
te quanto a ideia da liberdade, 
nem força maior do que a de um 
Homem que decidiu ser livre. 

 

Putin, de quem o ex-secretário 
da defesa norte-americano 

James Mattis dizia que «apren-
dia devagar», já deverá ter com-
preendido que a ideia que tem da 
Rússia e de si próprio estava dis-
torcida da realidade. Como o pre-
sidente alemão disse (talvez bus-
cando redenção dos seus pró-
prios erros), não haverá relações 
normais com a Rússia enquanto 
o presidente for Vladimir Putin. 

O Presidente russo procura-
ra, com uma vitoria no Leste, 
uma saída com o mínimo de di-
gnidade desta guerra. Para ele, 
todavia, não haverá saída: será 
o sangue dos ucranianos a es-
crever as páginas do seu obi-
tuário político.

Será que Putin já percebeu? 

Putin já deverá ter 
compreendido que  
a ideia que tem da 
Rússia e de si próprio 
estava distorcida  
da realidade

FRANCISCO GONÇALVES 
POSFÁCIO

nha jogado à cautela com um 
«vamos ver», o ex-deputado Pe-
dro Rodrigues acabou por se-
guir o rumo de outros putativos 
candidatos, colocando-se fora 
da corrida e engrossando a lis-
ta de não-candidatos à lideran-
ça social-democrata, que conta 
já com nomes como Paulo Ran-
gel, Miguel Pinto Luz, Carlos 
Moedas, Ribau Esteves ou Mi-
guel Poiares Maduro. «Fazia 
sentido ir num caminho dife-
rente daquele seguido nos úl-
timos anos. É sabido que a 
opção que o partido e princi-
pais dirigentes seguiram foi 
outra, foi achar que resol-
vendo o problema da lideran-
ça, resolver-se-iam os proble-
mas profundos que o PSD 
tem. Perante esse cenário 
uma candidatura que eu po-
deria protagonizar, animada 
pela ideia e propósito de re-
posicionar o PSD na socieda-

de, não tinha um ecossiste-
ma adequado para se afir-
mar», explicou, ao anunciar 
que não seria candidato. 

 
Rioísmo na Assembleia  
da República 
Com a eleição de Paulo Mota Pin-
to como novo líder da bancada 
parlamentar – com o voto favorá-
vel de 71 dos 77 deputados eleitos 
– a representação do rioísmo na 
Assembleia da República saiu re-
forçada.  

Neste cenário, quem vier a ser 
o próximo líder do PSD terá de 
saber navegar ao leme com uma 
herança pesada deixada por Rui 
Rio, porque a marca rioísta não 
se esgota com o presidente do 
Conselho Nacional dos sociais-
-democratas. Foram também 
eleitos como vices da bancada 
parlamentar André Coelho 
Lima, Ricardo Baptista Leite, 
Hugo Carvalho, Catarina Rocha 

Ferreira e Paulo Rios de Olivei-
ra, todos destacados apoiantes 
de Rui Rio. 

Em declarações aos jornalis-
tas, Mota Pinto não adiantou se 
colocará o lugar à disposição 
aquando da escolha do próximo 
líder do PSD, dizendo  que a ques-
tão ainda é «prematura». 

Notoriamente, este grupo par-
lamentar foi escolhido a dedo pelo 
ainda presidente do partido e di-
ficilmente aceitará sem levantar 
ondas a saída do presidente do 
grupo parlamentar agora eleito. 

Resta saber como é que o suces-
sor de Rio irá lidar com a banca-
da rioísta.  

Na apresentação da candida-
tura, Montenegro recusou dizer 
o que faria se fosse escolhido 
como presidente do partido, pro-
metendo «coordenação total» 
e um «trabalho muito profí-
cuo» com o grupo parlamentar 
herdado de Rui Rio.

Esta será a primeira vez que Moreira da Silva se candidata à presidência dos sociais-democratas
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Encontrámo-nos à porta da As-
sembleia da República quando 
chegou de Leiria, onde vai todas 
as segundas-feiras debater os pro-
blemas da região que o elegeu. A 
conversa prolongou-se por mais 
de duas horas e meia e Gabriel 
Mithá Ribeiro não se recusou a 
responder a nenhuma pergunta, 
tendo nalgumas mostrado até di-
vergências com o partido. Polémi-
co, o professor e investigador da 
Universidade Católica, especiali-
zado em estudos africanos – sem 
antecedentes europeus – chegou 
a Portugal com 14 anos, fugindo à 
«ditadura» que se vivia em Mo-
çambique.  Aqui fica a primeira 
parte da entrevista. A segunda 
será editada na próxima edição. 

Nasceu em Moçambique em 1965. 
Veio para Portugal com que idade? 
Com 14 anos, em 1980. 

Estava em Maputo? 
Nasci em Lourenço Marques, de-
pois Maputo. Mas a minha mãe é 
de Tete, do Fíngoè mais concreta-
mente, e o meu pai é da Beira. Eu 
já nasci em Lourenço Marques, 
depois Maputo. Normalmente vê-
-se o império da Europa para Áfri-
ca e a história da minha família 
foi o caminho inverso. A minha 
mãe nasceu no meio do mato mes-
mo, a 300 quilómetros de Tete, de-
pois foi viver para Tete, onde co-
nheceu o meu pai, na construção 
dos caminhos de ferro que ligava 

a Beira a Tete. Mais tarde eles vi-
veram na Beira, depois em Lou-
renço Marques e a minha mãe 
acabou a morrer na Margem Sul, 
ou seja, passando por Lisboa. Ela 
fez o caminho inverso, digamos 
assim, do mato para a metrópole.  

Que episódios o marcaram até aos 
14 anos? Por ser filho de um branco 
e de uma africana sentiu na pele 
esse facto ou não? 
Tenho um avô sírio, é a parte mais 
branca que tenho na ascendência, 
branca árabe. Mas daqueles cuja 
tradição era traficar escravos, que 
até hoje nunca assumiram, e que 
de vez em quando tinham filhos 
com negras. Foi o caso da minha 
avó. Portanto, sou neto da parte 
paterna de uma negra, genuina-
mente moçambicana da Beira, 
com um sírio. Da parte materna 
sou neto de um indiano de Jamna-
gar, islâmico, com uma miscige-
nada de gente do Índico, de ascen-
dência imprecisa e negros. A par-
te do meu pai acabou por ser 
católica, porque o árabe fez os fi-
lhos e desapareceu e a minha avó 
tornou-se católica, praticante 
mesmo. Da parte da minha mãe 
são islâmicos e nós fomos sempre 
dizendo na família que somos ca-
tólicos apostólicos muçulmanos, 
porque a mãe do meu pai impôs-
-lhe o batismo à nascença, mas 
toda a nossa vivência no ambien-
te familiar durante a infância era 
islâmica. E um dos episódios que 

guardo, porque os meus pais fize-
ram um acordo quase à moda dos 
romanos quando conheciam ou-
tras religiões, ou seja, o meu pai 
não deixou de ser católico, mas 
deixou de ser praticante. A minha 
mãe não deixou de ser islâmica, 
mas tornou-se numa islâmica 
suave, de maneira que nunca hou-
ve uma pressão religiosa na famí-
lia e nós de início éramos mais de 
pendor islâmico, mas à medida 
que fomos crescendo e eu vim 
para Portugal tornei-me mais de 
pendor católico, tenho sempre 
esta fronteira. Mas a propósito da 
infância, tenho um irmão gémeo 
e uma das coisas que o meu pai 
assumiu quando se casou com a 
minha mãe é que nunca mais ia 
comer carne de porco e beber be-
bidas alcoólicas. Então quando eu 
e o meu irmão saímos de casa às 
escondidas dos nossos pais, a nos-
sa grande ansiedade era comer 
sandes de fiambre e ficávamos 
com aquele complexo de culpa, 
não podíamos dizer a ninguém.  
Mas as memórias da infância, as 
minhas não são traumáticas, por-
que vivi a fase final do tempo co-
lonial, onde na escola já não se le-
vava reguadas. Morava num bair-
ro que tinha famílias sobretudo 
brancas, mas também tinha uma 
ou outra negra e mestiça. Nós ía-
mos à escola e as turmas eram es-
magadoramente brancas. 

O bairro da Liberdade hoje já não 
tem brancos. Penso que há só um. 
Agora já não tem brancos, tem 
um ou outro. Mas traumas de in-
fância não tenho. Houve uma 
vez que levámos umas reguadas 
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porque alguém roubou. O que te-
nho são memórias  fortes do pro-
cesso de transição para a indepen-
dência. Tinha nove anos e aquilo 
teve, de facto, um impacto. Estu-
dei política, meti-me na política, 
sensibilizei-me para este campo 
do conhecimento. Foi porque a in-
dependência deixou marcas for-
tíssimas. Nós éramos continua-
dores da revolução socialista do 
Samora Machel. Na escola apren-
díamos o marxismo leninismo 
desde pequenos. Depois começou 
aquela coisa dos alunos mal com-
portados irem fazer os trabalhos 
de férias que era, no fundo, cam-
pos de reeducação. Aquilo era 
muito rigoroso.  

Como eram esses campos de ree-
ducação? 
Historicamente eles estão bem 
descritos. Aquilo foi uma transi-
ção de ditaduras autoritárias 
para ditaduras de pendor totali-
tário. E só não foram mais totali-
tárias por causa da fragilidade do 
Estado. Então havia aquela coisa, 
quase à moda da revolução cultu-
ral chinesa, que era para limpar 
as ideias colonialistas. Em peque-
nas coisas na escola as pessoas po-
diam ser mandadas para esses 
campos, por mau comportamen-
to, por críticas ao poder, por aí 
fora, e havia algum medo disso.  
 
Nesses campos de reeducação o 
que se fazia concretamente? 
Eram campos de reeducação à 
moda dos gulags, para as pessoas 
irem trabalhar para aquelas coo-
perativas agrícolas, por exemplo 
naquelas zonas mais abandona-
das do país para abrir campos 
agrícolas, mas sem condições ne-
nhumas. Por muito que não fosse 
aquela coisa à Hitler da ‘solução 
final’, de extermínio, as pessoas 
apanhavam todo o tipo de doen-
ças, era por causa dos mosquitos, 
da água que não tinha condições, 
da agressão de animais, mordidas 
de cobra, etc. Esses campos aca-
baram por marcar a vida daque-
las pessoas que viveram o proces-
so de independência quer porque 
foram lá parar quer porque isso 
se tornou um fantasma da memó-
ria coletiva.  

Mas nunca esteve lá. 
Nunca estive lá. Os traumas dire-
tos mais próximos foram os da 
guerra civil, porque o meu pai era 
pagador dos caminhos de ferro e 
ia de Lourenço Marques até Chi-
cualacuala. Eram 600 quilómetros 
e ele ia pagar os ordenados dos 

trabalhadores dos caminhos de 
ferro. A partir de 1978, os com-
boios começaram a ser atacados 
na altura pela guerrilha de RE-
NAMO, a que se chamava os ban-
didos armados. O meu pai tem 
uma imagem, que deixei descrita 
no romance Estrada de Beirute, 
onde faço a reconstituição de um 
dos ataques que ele foi alvo numa 
tal das viagens. Dispararam no 
vagão onde ele ia e  mataram al-
gumas pessoas e viu bocados de 
cérebro e carne, pessoas desven-
tradas à volta dele. A solução para 
aquela situação era fugir dali. 
Agora, tinha que se arranjar ma-
neira de vir para Portugal. Ele co-
meçou por mandar os filhos e de-
pois vieram eles. E foi mesmo 
para escapar à violência da guer-
ra civil, porque para já nós morá-
vamos fora da cidade e ali nos ar-
redores começou a haver ataques.  
O meu pai fazia estas viagens e 
conseguia, por exemplo, arranjar 
sacos de arroz, feijão, no mato, no 
interior, e trazia para casa. Nós tí-
nhamos aquilo guardado em casa, 
mas não podíamos dizer a nin-
guém se não éramos acusados de 
açambarcadores. Havia alguma 
tensão lá em casa, porque tínha-
mos aquela comida escondida e 
como éramos miúdos éramos avi-
sados pelo meu pai para não dizer 
nada a ninguém. Toda aquela ten-
são marca a vida, mas marca de 
uma maneira que nós aderíamos 
àquele processo de independên-
cia, àquela ideologia marxista le-
ninista. Quando cheguei a Portu-
gal, em 1980, vim muito moçam-
bicano, o que sem papas na língua 
quer dizer ‘ódio ao português’. Eu 
senti isso, era aquela necessida-
de de demarcação do português. 
Depois, talvez pela minha manei-
ra de ser e de estar e por gostar da 
escola, à medida que fui falando 
com os portugueses fui mudando. 

Vieram para Portugal, mas foram 
obrigados a renunciar à nacionali-
dade portuguesa, porque Samora 
Machel assim obrigava na altura. 
Obrigou em 1975. 

Como se lembraram de vir para 
Portugal e que problemas tiveram, 
uma vez que eram moçambicanos 
que tinham renunciado à cidada-
nia portuguesa? 
A história do império é muito 
forte e das mais mal contadas, 
mas nós viemos para Portugal 
numa vinda quase natural. Em 
1961, acabou o trabalho forçado, 
as culturas obrigatórias e eram 
portugueses do Minho a Timor. 

Uma parte daqueles moçambi-
canos eram também portugue-
ses. Nós nascemos portugueses, 
com aquela coisa toda dos valo-
res, Camões, etc. Sou a primeira 
geração da minha família que 
tem o português como a língua 
mãe. Os meus avós não falavam 
português, os meus pais são bi-
língues, o meu pai fala sena e 
português e a minha mãe falava 
nhúngue e português. Sou a pri-
meira geração que já nasceu 
com algum ideal de ser portu-
guês. O meu pai deu-se muito 
bem na escola, é filho de uma ne-
gra de uma palhota, sem condi-
ções nenhumas mas tinha algu-
ma inteligência e casmurrice, 
era um homem duro de princí-
pios, estudou e foi fazendo a 
vida. A minha mãe também fez 
o curso de enfermagem. Eles fi-
zeram a vida deles no tempo co-
lonial, mas sem qualquer liga-
ção à política. Nós nascemos 
com essa ideia de ser português, 
quando veio a independência, 
não foi uma coisa construída. A 
independência foi uma epifania. 
Uma revelação que se faz de um 
momento para o outro. Nós fize-
mos essa transição, de ser por-
tuguês ou ter algum sentimento 
do tempo colonial para um tem-
po muito moçambicano. Quan-
do as coisas começaram a correr 
mal com a guerra civil, o desti-
no natural daquela geração era 
Lisboa. Por isso era natural que 
viéssemos para cá. 

Vinham com esse sentimento de 
ódio. 
Sim, ódio contra o colonialista, di-
gamos assim, que era semeado 
claramente na escola. Lembro-me 
que quando foi a independência, 
tínhamos livros como Os Lusía-
das que eram atirados para o lixo 
ou queimados com orgulho. Não 
me recordo de o ter feito, mas isso 
aconteceu. Havia símbolos de 
ódio ao português. Era difícil es-
capar a isso, portanto, quando eu 
vim, vim com esse ódio. Depois 
comecei a estudar e facilmente fiz 
amigos portugueses. Isso vai mu-
dando aos poucos. Mas o meu 
grupo de amigos durante muito 
tempo foi de moçambicanos, an-
golanos, cabo-verdianos, a comu-
nidade do antigo Ultramar. Até 
muito tarde a expressão ‘vão para 
a vossa terra’ que não se diz, nós 
dizíamos muito ‘estão na terra de-
les’. Havia essa coisa de quando 
se chateia o homem do autocarro, 
esse tipo de coisas era muito co-
mum entre nós. Depois fui morar 
na Margem Sul. Quando íamos jo-
gar futebol fazíamos a equipa dos 
moçambicanos, isso era identitá-
rio. Mas, à medida que fui cres-
cendo, tive a sorte de entrar no 
curso de História e a minha con-
versão à identidade portuguesa 
que mais me marcou foi o livro 
Identificação de Um País do Jo-
sé Mattoso. Lembro-me de ler o li-
vro por desporto, eram dois volu-
mes. Levei-o para a praia, era 
aquela leitura quase a sorver e a 
minha relação com os portugue-
ses mudou. Por razões intelec-
tuais, porque nós crescemos e ga-
nhamos maturidade e porque va-
mos compondo o fio do tempo. Eu 
conheci um português do tempo 
colonial, uma maneira de ser por-
tuguesa do tempo colonial. Nós 
morávamos num bairro e ao lado 
havia um casal que era do Porto. 
Tínhamos boas relações, mas era 
profundamente diferente porque 
na nossa casa aqueles mestiços 
parentes do bairro, entravam, 
dormiam, comiam, à hora que 
queriam. Mas quando íamos à 
casa do português ao lado era di-
ferente. Ele convidava-me para al-
moçar, pedia aos meus pais, e en-
trava à hora de almoço, comia e 
saía. Aquilo entre mestiços e mu-
latos não era assim. Esta distân-
cia do vizinho português, depois 
da independência, era interpreta-
da como racismo e discriminação. 
Portanto, conheci este português 
do Ultramar e quando cheguei a 
Portugal conheci o português da 
área metropolitana, de Lisboa e 
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de Setúbal. Depois comecei a na-
morar com uma portuguesa, que 
hoje é a minha mulher, e os pais 
dela são da Guia, entre Leiria e a 
Figueira da Foz. Desde 1996, co-
mecei a frequentar a Guia e co-
nheci um outro português. Na al-
tura em que fui para lá, aquilo era 
uma população muito organiza-
da em torno do padre e da igreja. 
Achei aquilo muito fascinante 
porque não conhecia este Portu-
gal. O Centro é muito religioso, 
não é por acaso que Fátima apa-
receu ali. O Norte era cristão na 
altura da Reconquista, o Sul islâ-
mico, e aquela foi a zona erma. 
Quando foi repovoada foi por or-
dens militares religiosas. E a zona 
do Centro de Portugal tem uma 
marca cristã católica muito forte 
e a família da minha mulher é jus-
tamente isso. 

Por que isso o fascina? 
Porque comecei a conhecer esse 
português tradicional, do interior, 
as festas populares, as procissões, 
as feiras, a integração de quem vi-
nha de fora em torno da igreja. 
Era um mundo que não conhecia. 
Uma das coisas curiosas que tam-
bém me marcou foi o tipo de ca-
sas que eles tinham na Guia. 
Era o mesmo tipo de casas que 
tinha no bairro da Liberdade, 
na antiga Lourenço Marques. 
Comecei a conhecer o Portugal 
profundo a partir  de 1996. Foi aí 
que fiz a maior conversão ao ca-
tolicismo, o hábito de ir à mis-
sa. Fiquei fascinado com a Pás-
coa, por exemplo, com a forma 
como a celebravam, com o folar 
e aquela coisa toda. Comecei a 
viver isso e, em 1997, fui fazer tra-
balho de campo em Moçambique, 
no mato, no interior. 

Qual era a sua situação económica 
em Portugal que lhe permitia ir fazer 
trabalho de campo em Moçambique? 
Essa situação económica veio 
com o tempo. Quando cheguei a 
Portugal vivia numa barraca, na 
maior miséria. Comecei a traba-
lhar nas obras e a carregar bal-
des de massa com 15 anos. Con-
cluí o secundário a trabalhar 
numa fábrica. 

Vivia com os seus pais numa bar-
raca onde? 
Vivia no vale do Jamor. No céle-
bre vale do Jamor que Cavaco Sil-
va apagou da nossa memória e fez 
muito bem.  

Bairro com muitos timorenses. 
Exatamente, na altura em que lá 

vivi também tinha essa marca. 
Passei por isso tudo, fui sempre 
trabalhando e estudando. Come-
cei a fazer trabalho de campo já 
era professor do ensino secundá-
rio. Começamos a carregar bal-
des de massa, mas vamos fazendo 
contactos, depois começamos a 
trabalhar nas fábricas, às tantas 
já somos ajudantes de eletricista. 
Quando saí de operário para pro-
fessor foi já nessa fase. E a minha 
primeira decepção foi o salário, 
porque ganhava mais na vida ope-
rária do que fui ganhar no início 
da carreira como professor. 

Onde deu aulas a primeira vez? 
Foi na Margem Sul, na escola Sei-
xal II, que agora chama-se Alfredo 
dos Reis Silveira. Depois de fazer 
a vida como professor, como até 
gostava de estudar decidi fazer 
um mestrado. Comecei por fazer 
um de História Contemporânea, 
mas como queria estudar Moçam-
bique fui fazer Estudos Africanos 
no ISCTE. E aí fiz uma reconver-
são à minha licenciatura original 
que era em História. Mas quando 
entrei no ISCTE, havia uma casa-
mento da Sociologia com a Psico-
logia Social. Acabei a estudar 
Freud. Portanto, fiz a transição da 
História para esta área e é aí que 
começo a fazer trabalho de cam-
po, que é um trabalho que signifi-
ca deixar as pessoas contarem 
histórias de vida, tentando encon-
trar núcleos de conversa por Mo-
çambique para dar sentido ao 
meu trabalho, sobre os vários as-
petos da colonização, a guerra co-
lonial ou luta de libertação, a 

guerra civil, a independência até 
praticamente à atualidade. Só 
nesta altura é que conheci o que 
era um moçambicano profundo, 
porque Moçambique tem dez pro-
víncias e fiz trabalho de campo 
em oito, em zonas urbanas, mas 
sobretudo em zonas rurais. 

Qual era a ideia que as pessoas ti-
nham sobre a colonização, a guer-
ra civil e por aí fora? 
A colonização é dos aspetos mais 
maltratados e mais sérios que têm 
de ser trazidos para o debate po-
lítico. O que está aqui em causa é 
o desvio funcional depressivo da 
memória coletiva, o que é grave. 
Isto é, nós enquanto indivíduos 
quando olhamos para o nosso pas-
sado só sabemos que somos pes-
soas se tivermos memória da nos-
sa existência e quando olhamos 
para o nosso passado, todos nós, 
ninguém escapa, sabemos que ti-
vemos coisas más que não conse-
guimos apagar da nossa memória 
e sabemos que tivemos coisas 
boas. Mas se quisermos ser indi-
víduos saudáveis no presente e no 
futuro, focamo-nos sobretudo na-
quilo que é positivo, para sermos 
sujeitos equilibrados. Agora, 
como não há descontinuidade en-
tre o indivíduo e o coletivo, o ensi-
no da História devia ter esta preo-
cupação porque trata da memó-
ria. Isto é, saber que na memória 
do tempo há coisas negativas, mas 
também há coisas positivas. As 
coisas negativas não são para es-
quecer, mas as positivas não são 
para apagar. O ensino da Histó-
ria deve ter isto em conta e quan-
do nós, enquanto sujeito coleti-
vo, olhamos para o passado e 
olhamos para um povo como o 
português que tem como marca 
identitária profunda a coloniza-
ção, que foi meio milénio, é fun-
damental olhar para esse lado po-
sitivo da colonização. Isto tem 
impacto num falhanço de um 
país que foi uma potência colo-
nial como Portugal, mas tem um 
impacto ainda mais grave nos 
países africanos, no falhanço da-
quelas sociedades. Os moçambi-
canos pós-coloniais e de hoje não 
são moçambicanos se não fala-
rem português, não tiverem a 
igreja cristã, não tiverem a cultu-
ra escrita, não tiverem hábitos de 
vida trazidos pela colonização. 

No 25 de Abril, apenas 2% da popu-
lação moçambicana falava portu-
guês. Hoje, penso que será 30%.  
Isso é um dado relevante, mas 
não decisivo, porque há outras 

formas da colonização passar. 
Nas memórias de senso comum 
moçambicano, o tempo colonial 
foi um tempo de paz como nunca 
tinha havido. De paz, de constru-
ção e de estabilidade. Entrevistei 
por exemplo as pessoas que par-
ticiparam no Chibalo, o trabalho 
forçado no tempo colonial. Te-
mos que fazer um esforço para 
olhar para a colonização pelo seu 
lado positivo.  

Quando fizemos o SOL em Moçam-
bique, a um dos motoristas, que era 
o Jaime, perguntei-lhe do que se re-
cordava e ele dizia: ‘Não me recor-
do de praticamente nada, recordo-
-me é que a RENAMO matou a mi-
nha família no último dia de guerra 
quando já se sabia que havia paz’. 
Pareceu-me que as novas gerações 
se recordam mais da guerra civil do 
que propriamente o período colo-
nial, até porque não o viveram.  
Acho que é o contrário. 

Acha? 
Acho, até porque sobre o período 
colonial ficou o lado negativo da 
colonização ou representações 
que são passadas de geração em 
geração da escravatura, do traba-
lho forçado, do racismo, da opres-
são. Isso ficou tudo. Mas também 
ficou o inverso e as pessoas não 
desligam disto. Eu próprio apa-
nhei alguma surpresa ao andar 
pelo país todo e encontrar esta ex-
pressão: ‘Eles civilizaram-nos’. E 
as pessoas davam exemplos con-
cretos, como calçar sapatos, ir à 
escola, a religião, certos hábitos, 
etc. Estas memórias positivas e 
negativas estão interligadas.  

É por isso e ao insistir em dizer Lou-
renço Marques em vez de Maputo 
que o acusam de ser um racista 
aliado de Salazar? 
Isso são palermices. Tenho um 
livro em que o título é O Colo-
nialismo Nunca Existiu. Di-
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zem logo ‘ele é anti-colonial’. 
Não tenho um único livro que 
ponha em causa a justiça e a di-
gnidade das independências. 
Nem sequer encontrei um mo-
çambicano que faça isto. Estes 
debates têm que subir de nível 
de discussão. Sobre esta questão 
da colonização, os europeus, por-
tugueses por exemplo, foram co-
lonizados pelos romanos e pelos 
muçulmanos. Mas quando trata-
mos desse processo de coloniza-
ção, primeiro não chamamos co-
lonialismo, chamamos coloniza-
ção. Segundo, olhamos para esse 
processo para ir à procura daqui-
lo que foi positivo para a identi-
dade portuguesa posterior. Isto é 
o contrário do desvio funcional 
depressivo da memória. É isto 
que se tem de fazer. Quando o 
português passa de colonizado a 
colonizador e quanto mais avan-
çamos no tempo, abandonamos 
o termo colonização e adotamos 

o termo colonialismo. Isso é 
transformar o processo históri-
co que mais contribuiu para a 
melhoria e progresso dos povos 
numa espécie de crime contra a 
humanidade. Quando o branco é 
colonizado é colonização e foi 
uma coisa boa. Quando o branco 
é colonizador é colonialismo e foi 
uma coisa má. Se queremos usar 
conceitos analíticos, esses con-
ceitos têm que ter validade per-
manente no tempo e no espaço. 
Ou tudo isto é colonialismo, ou 
seja, os romanos e os árabes fo-
ram uns grandessíssimos colo-
nialistas, ou tudo isto é coloniza-
ção. Às vezes peço aos alunos 
para fazerem uma tabela de du-
pla entrada, isto é, de um lado os 
contributos dos romanos para a 
transformação civilizacional dos 
portugueses. Eles põem lá cultu-
ra escrita, o Estado fundado na 
lei, a mudança de hábitos de 
vida, etc. E do outro lado da ta-

bela o contributo dos portugue-
ses para a transformação civili-
zacional dos africanos, eles põem 
exatamente a mesma coisa.  A 
maior revolução de sempre em 
África foi a introdução da cultu-
ra escrita. E por acaso só se fez 
no século XX, mas se só se fez no 
século XX é porque ninguém o 
fez antes. A introdução do deus 
único foi também uma revolução 
ao nível do pensamento. Ou seja, 
eles põem a mesma coisa que os 
romanos e árabes deixaram em 
Portugal e que os portugueses 
deixaram em África. Depois eu 
pergunto: porque é que aqui cha-
mam colonização e olham para 
as coisas boas e porque é que 
aqui  chamam colonialismo e 
olham para as coisas más? Há 
aqui uma manipulação anti-oci-
dental que no discurso da rua até 
admito, mas não admito no dis-
curso académico. Ou temos con-
ceitos analíticos, ou não temos. 

Mas Moçambique tem 58 etnias. 
Sim, dez províncias que têm ca-
racterísticas muito diferentes. 

São povos completamente dife-
rentes. 
Tem uma percentagem muçulma-
na no norte, uma forte presença 
animista, aqueles cultos mágico-
-religiosos ancestrais, muitos de-
les transformados em religiões 
sincréticas que introduziram o 
cristianismo, e depois tem a tra-
dição cristã propriamente dita. 
Não sei qual é a percentagem, 
mas deve ser ela por ela entre es-
tas três variantes. Mas são povos 
que apesar de tudo conseguiram 
ter um chapéu de aba larga que 
foi introduzido pela colonização. 

Começa a dar aulas em 1991. Como 
foi esse processo? Por exemplo, 
como foi aceite numa sala de aulas? 
Não tive problemas nenhuns. 
Apesar de ter consciência que 

ganhava menos, gostava do que 
fazia.  

Vamos passar ao jogo de Mithá Ri-
beiro responde a Mithá Ribeiro. Dis-
se: ‘Passou-se do modelo autoritá-
rio da ditadura para uma ditadura 
da democracia que impôs o mode-
lo participativo. Quem hoje defen-
der o modelo autoritário parece que 
está a cometer um pecado capital’. 
Acha que isto é mesmo assim? 
Sim, mas isso tem duas explica-
ções, uma para a sala de aula, ou-
tra num sentido mais geral. Para 
separar as coisas, vamos primei-
ro à ditadura. Assumo que nós 
hoje no ano da graça de 2022 vi-
vemos numa ditadura, que desi-
gno tecnicamente por ditadura 
mental de esquerda. Em todas as 
sociedades há instituições que 
regulam o pensamento social, o 
modo como as pessoas comuns 
pensam. Até ao século XIX era 
claramente a Igreja, que pratica-
mente decidia o que era legítimo. 
Na transição para o século XX 
surgiu o professor, isto é, o padre 
foi substituído pelo professor e a 
igreja pela escola. À medida que 
se caminhou no século XX para 
chegarmos a agora, a pirâmide 
foi ficando muito clara e o con-
trolo do pensamento social pelo 
ensino passou a ser feito pelas 
universidades. Isto cá no topo da 
pirâmide. Na base é a massifica-
ção da escolarização, quer dizer 
que a escola faz a cabeça das pes-
soas. Isto é uma instituição. A ou-
tra que ganhou um grande avan-
ço, a partir da II Guerra Mundial, 
foi a comunicação social. Hoje 
ninguém escapa à comunicação 
social. Ou seja, o ensino e a co-
municação social fazem a cabe-
ça das pessoas, regulam o pensa-
mento. Para vivermos numa de-
mocracia, estas instituições que 
regulam o pensamento social 
têm de ser politicamente neutras 
e as pessoas têm de ter essa per-
ceção. Isto num mundo ideal. 
Como não vivemos num mundo 
de santos, vivemos num mundo 
de gente concreta, se não podem 
ser politicamente neutras pelo 
menos que sejam politicamente 
plurais. No ensino e na comuni-
cação social há claramente ten-
dências de direita e de esquerda. 
Mas o que temos na prática é um 
único campo político que é a es-
querda a tomar conta destas ins-
tituições. Se as instituições que 
regulam o pensamento social es-
tão tomadas por um único cam-
po político isto tem um nome 
muito claro que se chama ditadu-
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ra mental de esquerda. Nos sécu-
los XVII, XVIII e XIX, havia um 
regime repressivo chamado ab-
solutismo. As pessoas só toma-
ram consciência da dimensão re-
pressiva do absolutismo quando 
ele acabou. Depois voltou a acon-
tecer o mesmo com as ditaduras 
autoritárias e totalitárias do sé-
culo XX. Muitas vezes as pessoas 
comuns só tomam consciência 
do regime repressivo que as do-
mina quando ele acaba. Se se fi-
zessem estudos nos anos 60 ou 
início dos 70 com os portugueses 
sobre o regime do Estado Novo, 
a resposta seria substancialmen-
te distinta das respostas que se-
riam dadas a partir de 74. E diria 
o mesmo no caso das indepen-
dências moçambicanas e isso 
para mim foi muito óbvio no tra-
balho de campo. Muitos dos mo-
çambicanos só tiveram consciên-
cia que eram colonizados no mo-
mento de transição para a 
independência. Mesmo em Tete 
onde houve guerra, as pessoas di-
ziam-me que até 74 a guerra era 
um zunzum, nem sabiam que 
guerra era aquela. Só em 74 é que 
perceberam que era a luta de li-
bertação nacional e o que ela si-
gnificava. Estes processos de 
transição as pessoas só tomam 
consciência quando acabam. Fa-
zendo a ponte para o século XXI, 
tenho a certeza que vivemos 
numa ditadura mental de esquer-
da. É provável que as pessoas só 
percebam isso no momento em 
que se tomar consciência ou tal-
vez quando ela acabar. Não sei se 
em 2050 ou em 2100, ou por aí 
fora. Mas tenho a clara certeza 
de como se produz o pensamen-
to social, quais são as institui-
ções que o regulam e que essas 
instituições estão claramente to-
madas por um campo político. 

Em relação à autoridade, um dos 
ataques mais frequentes que lhe 
fazem, é por ter assumido que ‘se 
um aluno desobedecer à minha or-
dem estou preparado para atuar, 
não dou aulas sem estar bem pre-
parado, faço jogging. Tive um alu-
no que ficava à porta da sala a go-
zar, um dia agarrei-o com toda a 
força e rebentei-lhe a camisa e só 
não lhe bati’. 
O episódio foi este: eu dava aulas 
numa escola na Margem Sul e de 
vez quando um aluno vinha e ba-
tia à porta e agitava a turma toda 
e depois era difícil começar a 
aula. Ele não era meu aluno, ele 
entrava e saía. Até que um dia ele 
entrou e por acaso eu estava ao 

pé da porta. Assim que ele entrou 
agarrei-lhe na camisa e rebentei-
-lhe a camisa. Ele saiu disparado 
e nunca mais perturbou a aula. 
Foi esse o episódio. Agora, esse 
episódio tem muito a ver com o 
falhanço grave do sistema de en-
sino. Eu trouxe isto em força 
aqui para o Chega. O que esta-
mos a defender é que uma coisa 
é a sociedade, outra são as insti-
tuições. A sociedade é um espa-
ço aberto, onde tudo pode ser ne-
gociado, livre, discutido, não há 
hierarquias, mas na instituição 
é o contrário, é um espaço fecha-
do para ser gerido pelos agentes 
de dentro. Um sistema social 
equilibrado é aquele que sabe 
equilibrar a abertura da socieda-
de com o fechamento da institui-
ção. No Chega nunca vamos re-
cusar a democracia, o que nós 
estamos a dizer não é que a de-
mocracia falhou. O que nós esta-
mos a viver é um falhanço grave 
de uma série de instituições. Fa-
mília, escola, justiça, por aí fora. 
E porque é que estas instituições 
falharam? Falharam porque há 
valores como a autoridade, a hie-
rarquia e a ordem que foram 
abandonados. Quando estes va-
lores da sociedade absorvem as 
instituições, que é aquilo que te-
mos hoje, nós temos uma demo-
cracia com tendências totalitá-
rias. Quando os valores das 
instituições, que são estes da au-
toridade, hierarquia e ordem, in-
vadem o espaço da sociedade, nós 
temos uma ditadura como a do 
Estado Novo. Equilibrar isto 

quer dizer que precisamos deses-
peradamente desses valores para 
contrabalançar a sociedade e a 
instituição. 

Defende ou não castigos físicos na 
escola? 
Isso foi uma aldrabice pegada. 
Foi o Bernardo Ferrão naquele 
programa o Polígrafo que veio 
dizer que eu defendo castigos 
corporais. Isso é uma mentira 
grosseira. Se há coisa que eu per-
cebi, até porque estudei esse fe-
nómeno em Moçambique, é fácil 
promover linchamentos quando 
a comunicação social se compor-
ta dessa maneira. Se eu precisas-
se agora de dar aulas no ensino 
secundário com esse tipo de tra-
balhos jornalísticos a minha 
vida complicava-se. É uma gra-
ve irresponsabilidade pegar em 
meia dúzia de ideias e concluir 
isso. Para concluir que alguém 
defende castigos corporais eu te-
nho que fazer uma investigação 
a sério. Estou a fazer uma acusa-
ção pública. Quando entrei no 
Chega perdi algum espaço na co-
municação social. Sou vice-pre-
sidente do partido desde 2020 e 
todos sabem que o que mais se 
faz desde essa altura é acusar o 
Chega de racismo. Mas o Chega 
tem um vice-presidente desde 
2020 que é negro. Esse presiden-
te fez uma formação específica 
na área do pensamento social. 
Tenho uma pós-graduação dou-
toral sobre relações raciais ou 
racismo. Não estou a tirar con-
clusões caídas do céu. Nunca fui 
chamado para nenhum debate.  

Nunca bateu em nenhum aluno? 
Não, nunca bati em nenhum alu-
no, isso claramente não. Mas já 
mais que uma vez forcei-os a sair 
da sala de aula. Temos que ser 
muito sérios neste tipo de deba-
tes. Nós vivemos numa escola fa-
lhada. Nas escolas onde dei au-
las, praticamente todos os anos 
junto da direção da escola eu 
reunia os piores e os mais difí-
ceis alunos, fazia uma turma de 
currículo alternativo, em que eu 
era diretor de turma e dirigia 
aqueles alunos. O objetivo é sal-
var alunos, porque muitos deles 
são pobres e não têm outra alter-
nativa. Mas não sou romântico, 
temos que distinguir claramente 
aquilo que é uma decisão moral 
do que é uma convenção. Entre-
gam-nos 15 alunos para sermos 
professores deles e tínhamos este 
dilema. Ou queremos salvar to-
dos e não salvamos ninguém, 
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nem a nós mesmos, ou para sal-
varmos a maioria temos que sa-
crificar dois ou três, porque são 
aqueles que impedem todos os 
outros de trabalhar. Foi sempre 
isso que fiz. Tive sempre turmas 
maioritariamente negras, tive 
alunos ciganos. Estou a falar de 
alunos que insultam e incitam à 
violência na escola, com facas.  
Vivi neste ambiente e sei o que é 
preciso fazer para mudar isto. 
Dão-nos 17 alunos para a mão e 
o dilema é este. Vou salvar des-
tes 17, talvez 15. Fiz sempre isso 
e consegui. Aqueles dois ou três 
que não se corrigem vou pô-los 
daqui para fora. E punha, mas 
salvava os outros 15. Isto é uma 
decisão moral que temos de to-
mar na nossa profissão, na nossa 
vida. Fui pobre, eu sei o que o en-
sino vale. Vivi numa barraca e 
tive de estudar no tempo em que, 
felizmente, não havia esta con-
versa do Bloco de Esquerda so-
bre as vítimas. O Estado portu-
guês, às pessoas que estiveram 
nas minhas condições, sempre 
deu possibilidades de estudar e 
trabalhar como Moçambique 
não dava. Eu vivendo numa bar-
raca sempre assumi a responsa-
bilidade de ter que estudar e sei 
que resolvi os problemas por 
mim mesmo e ninguém me tra-
tou como coitado. Na minha de-
cisão moral nunca hesitei em 
pegar neste tipo de alunos e le-
vá-los até ao fim. Fui um dos pro-
fessores cuspidos na sala de aula 
e nunca me queixei disso. Rara-
mente faço participações disci-
plinares. O Estado português em 
termos de autoridade institucio-
nal desceu ao nível do zero. Eu 
dizia aos alunos: ‘Tomo conta 
de vocês primeiro porque sou 
homem, segundo porque sou 
negro’. Numa turma maiorita-
riamente negra vejo o que as pro-
fessoras brancas sofrem. Qual-
quer reparo que façam a um alu-
no é logo racismo e isso comigo 
não pegava. Eu alegava essa cor 
de pele, a mim eles não me acusa-
vam de racismo. E, portanto, 
conseguia pô-los na ordem, tra-
balhar com eles, ir a visitas de 
estudo, e tudo mais. Mas isso é 
uma decisão moral com a qual 
nos temos de confrontar hoje. 
Outra coisa é uma convenção. 
Que eu saiba Max Weber definiu 
o Estado como aquele que tem o 
poder coercivo legítimo. Se estou 
numa sala de aula, a autoridade 
sou eu. Se eu for chamar a dire-
tora da escola ou uma funcioná-
ria para resolver um problema 

de indisciplina na sala de aula, 
nunca mais tenho autoridade so-
bre os alunos. Não tendo autori-
dade sobre os alunos, vou perder 
aqueles 15 ou 17 e eu mesmo vou 
entrar em estados de depressão e 
outras coisas.  

Mas os outros que defendem o con-
trário dizem que não pode ficar nin-
guém para trás.  
Isso é um debate político e nin-
guém é dono dele. Porque aqueles 
que não querem deixar os outros 
para trás, acabam por deixar to-
dos para trás, porque depois nin-
guém pega neste tipo de alunos. 
São decisões difíceis e estamos 
aqui a ser um pouco levianos na 
forma como gerimos o sistema de 
ensino.  

É um pouco difícil entende-lo, por-
que diz que não há racismo mas de-
pois diz ‘se uma pessoa é negra e 
de esquerda é tratada pelo menos 
com alguma dignidade, se uma pes-
soa é negra e politicamente neutra 
tende a ser apagada das institui-
ções, se uma pessoa é negra e é de 
direita é tratada como se tratam os 
pretos’. Há quem diga que isto foi 
das coisas mais racistas que foram 
ditas na Assembleia da República.  
Quando dei a conferência de im-
prensa aqui a propósito de me te-
rem rejeitado na vice-presidência, 
não usei em circunstância algu-
ma a expressão de que fui vítima 
de racismo.  

Disse ‘questão racial’. 
Exatamente. Questão racial. Mas 
toda aquela conversa tinha como 
objetivo demonstrar a hipocrisia 
da esquerda do Parlamento, ela 
mesma que se diz antirracista, in-
tegradora das minorias, defenso-
ra das quotas e ela mesma que 
sabe que resolver estes problemas 
raciais todos passa por símbolos 
de promoção social. Essa esquer-
da que faz isso, quando pela pri-
meira vez é confrontada com a 
possibilidade de ter um vice-pre-
sidente da Assembleia da Repú-
blica negro e assumidamente afri-
cano, recusa. Aquilo que eu esta-
va a demonstrar era a hipocrisia 
deste Parlamento. Não me quei-
xei de racismo, estou a falar de 
uma questão racial.  

Mas para um leigo qual é a diferen-
ça entre racismo e questão racial? 
No século XIX houve a transição 
da escravatura para o racismo. O 
objeto de discriminação era o 
mesmo, era o negro. Mas o con-
texto era profundamente diferen-

te. Escravatura é uma coisa, ra-
cismo é outra. Os contextos são 
muito diferentes e, apesar de se-
rem duas coisas más, há uma evo-
lução muito positiva de uma para 
a outra. Na transição do século 
XX para o século XXI, vivemos 
um fenómeno semelhante. O ra-
cismo é um fenómeno especifica-
mente do século XX, mas o con-
texto do século XXI é profunda-
mente diferente. Racismo, por 
muitas voltas que possamos dar, 
quer dizer sempre ‘o branco é o 
carrasco, o negro é vítima’ e no 
século XX era mesmo assim. No 
século XXI, ao querermos usar 
esta palavra estamos a entrar no 
mundo da alienação. Porque no 
século XXI, o branco é carrasco, 
mas também é vítima. Quando o 
branco é carrasco aí está o racis-
mo, mas quando lhe espetam uma 
faca na barriga a vítima ainda 
continua com a culpa. O racismo 
é a relação entre uma maioria e 
uma minoria. Seja a maioria 
branca e a minoria negra, seja 
maioria negra e uma minoria 
branca. É só contar o número de 

assassinatos de brancos na Áfri-
ca do Sul pós-apartheid. Quando 
deslocamos um fenómeno que é 
específico de um tempo histórico, 
do século XX para o século XXI, 
essa palavra tem uma definição 
muito clara e estamos a produzir 
aquilo a que se chama um fenó-
meno de alienação mental. Isto 
quer dizer desinserir o sujeito do 
seu meio envolvente, ou seja, eu 
desloco o fenómeno no tempo, no 
espaço e desinsiro o sujeito do seu 
meio envolvente presente. Isto é 
uma forma de produzir um louco 
e é o que estamos a fazer com a pa-
lavra racismo. Imaginem uma 
bola de cristal suspensa num con-
junto de pilares, essa bola de cris-
tal é o racismo. Quais são os pila-
res, ou o contexto histórico diga-
mos assim, do racismo? Um deles 
era o nazismo que acabou em 
1945. Outro era a discriminação 
racial formal nos Estados Uni-
dos, sobre a qual se fez uma tran-
sição nos anos 50 a 60. Outro era 
a colonização europeia, acabou 
nos anos 70. Outro era a guerra 
fria, acabou em 1991. Outro era 
o apartheid na África do Sul, que 
acabou em 1994. E o apartheid foi 
chocante, não porque era regra 
na época, mas porque era justa-
mente a exceção gritante num 
mundo que se vinha a transfor-
mar desde 1945. Se os pilares em 
que a bola de cristal chamada ra-
cismo se apoia desmoronaram, 
a bola caiu e estilhaçou. O que 
sobrou para o século XXI são os 
cacos. Se chamamos bola de cris-
tal aos cacos então estamos lou-
cos. O que temos no século XXI 
são relações raciais com múlti-
plas derivações, não é racismo de 
século XX. As nossas relações ra-
ciais não se apagaram. Daí que 
eu diga que hoje, no século XXI, 
temos relações raciais, abertas 
em múltiplos sentidos, mas não 
temos racismo. O racismo aca-
bou no século XX. Este debate 
eu devia tê-lo tido nos meios 
académicos, mas os meios aca-
démicos fogem disto como o dia-
bo das cruzes. Não podemos 
chamar a um fenómeno aquilo 
que ele não é. Hoje há negros al-
tamente ricos, há continentes 
inteiros dominados por negros, 
há liberdades equiparadas em 
tudo com as do homem branco. 
Sim, há problemas raciais por 
resolver, mas não se chamam 
racismo. Chamam-se relações 
raciais. O próprio homem bran-
co mostrou arrependimento, re-
morso e complexo de culpa sobre 
o racismo. 
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Nelson de Souza, ministro do Pla-
neamento na anterior legislatu-
ra, mandou publicar em Diário da 
República um louvor em reconhe-
cimento de La Salette Marques, 
adjunta do seu gabinete, «pelo 
seu contributo positivo na di-
vulgação da atividade do Pla-
neamento». Mas não sem deixar 
uma observação arrasadora para 
a sua colaboradora no respetivo 
despacho. «Nem mesmo uma fa-
lha que não poderia ter acon-
tecido no seu desempenho di-
minui a sua colaboração pro-
fissional com este Gabinete», 
lê-se no louvor com data de 29 de 
março, um dia antes do ministro 
cessar funções no Executivo. 

Apesar de no texto publicado 
em Diário da República no dia 8 
de abril o ex-ministro salientar a 
competência e lealdade de La 
Sallete Marques «durante todo 
o período em que colaborou» 
com o gabinete, o ministro não 
quis deixar de assinalar aquela 
sua «falha», mesmo sem adian-
tar mais nada sobre a mesma.  

Contactado pelo Nascer do SOL, 
Nelson de Souza não quis fazer 
qualquer esclarecimento sobre 
este assunto. 

O Nascer do SOL não conse-
guiu obter qualquer contacto de 
La Sallete Marques. 

O governante deixou ainda ou-
tros onze louvores públicos, no-

meadamente à sua chefe de gabi-
nete, aos seus motoristas, secrá-
tias e assistentes, mas em mais 
nenhum fez qualquer tipo de re-
paro semelhante àquele que fez à 
sua adjunta. 

La Sallete Marques conta com 
uma vasta experiência em asses-
soria, tendo sido também coor-
denadora do Gabinete de Comu-
nicação do Ministro da Agricul-
tura, Luís Capoulas Santos, em 
2019. Em 2009, a antiga jornalis-
ta deixou para trás uma carrei-
ra na rádio e na televisão para 
assessorar o então ministro dos 
Assuntos Parlamentares, Jorge 
Lacão. 

A antiga adjunta do ministro do 
Planeamento foi também secretá-
ria nacional para a área da comu-
nicação do movimento Mulheres 
Socialistas, Igualdade e Direitos 
(MS-ID). 

 Nelson de Souza foi um dos oito 

ministros de António Costa que 
saiu de cena nesta nova legislatu-
ra. Começou como secretário de 
Estado do Desenvolvimento e 
Coesão no XXI Governo Constitu-
cional, em 2015, e, a partir de fe-
vereiro de 2019, subiu a ministro 
do Planeamento. 

Antes disso, foi uma espécie de 
‘Mário Centeno de Costa a nível 
autárquico’, como diretor muni-
cipal de Finanças na Câmara de 
Lisboa, desde fevereiro de 2014, 
tendo também desempenhado 
funções de assessoria do presiden-
te da autarquia.  

António Costa e Nelson de Sou-
za já se tinham cruzado no Gover-
no de António Guterres, quando 
Costa foi ministro dos Assuntos 
Parlamentares e Souza foi chefe de 
gabinete do ministro da Economia 
e mais tarde secretário de Estado 
das Pequenas e Médias Empresas, 
do Comércio e dos Serviços.
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O ministro do Planeamento mandou publicar 
em Diário da República um louvor a uma cola-
boradora com observação arrasadora: ‘Nem mes-
mo uma falha que não poderia ter acontecido...’. 

Nelson de Souza foi ministro do Planeamento do anterior Governo

 
Curtas

Rui Moreira ameaça 
abandonar ANMP  
O independente Rui 
Moreira, presidente da 
Câmara do Porto, apontou 
armas à Associação 
Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP), presi-
dida pela socialista Luísa 
Salgueiro, presidente da 
Câmara de Matosinhos, e 
ameaçou com a saída do 
Porto. Moreira acusa a 
ANMP de «cumplicidade e 
total conivência» com o 
Governo. O tema não é, no 
entanto, novidade. Já em 
2018 Moreira tinha anuncia-
do essa intenção. O autarca 
do Porto acusa ainda «o 
total fracasso da ANMP 
em desempenhar as fun-
ções que lhe estão estatu-
tariamente atribuídas». 

Zelensky fala  
na AR a 21 de abril  
O discurso, por vidoecha-
mada, do presidente  
da Ucrânia, Volodymyr 
Zelensky, na Assembleia  
da República, já tem data  
e hora marcada. Será a 21 
de abril, a partir das 15h00. 
A data foi anunciada aos 
deputados por Augusto 
Santos Silva, presidente da 
mesa do Parlamento, duran-
te a conferência de líderes. 

IL não quer mais 
máscaras na escola 
A Iniciativa Liberal não gos-
tou da notícia que dava 
conta da orientação dada às 
escolas portuguesas para 
manter a obrigatoriedade do 
uso de máscara durante o 
terceiro período. As escolas 
são «espaços de liberdade, 
de desenvolvimento, de 
geração de oportunidades 
e de formação das nossas 
crianças», diz a deputada 
liberal Carla Castro. 

Tino de Rans deixa 
liderança do RIR 
Vitorino Silva, mais conhe-
cido por Tino de Rans 
desde o célebre discurso 
num Congresso do PS no 
Coliseu dos Recreios, vai 
deixar a liderança do parti-
do RIR (Reagir-Incluir-
-Reciclar). Tino passa o  
testemunho a Márcia 
Henriques, atual vice-presi-
dente do partido.
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A
ndou bem o Presidente da 
República ao reconhecer, 
inequivocamente, que o 25 

de Novembro é inseparável das 
comemorações do cinquentená-
rio do 25 de Abril.  

Há muito que a extrema es-
querda, do PCP e do Bloco ~– em 
aliança espúria com alguns seto-
res do PS mais à esquerda -–pro-
cura apagar o 25 de Novembro, 
montando um verdadeiro ‘cerco 
sanitário’ à data em que os comu-
nistas foram derrotados, em 1975, 
pelas forças moderadas, que im-
pediram que Portugal se trans-
formasse numa Cuba na Europa. 

Por isso, para os comunistas, 
é uma ‘data maldita’, cuja cele-
bração se esforçam por impedir 
na prática.  

Mal andará, no entanto, o Pre-
sidente da República se persis-
tir no seu alegado intuito de con-
decorar, com a Ordem da Liber-
dade, quem nunca a justificou, 
como foram os casos de Vasco 
Gonçalves ou de Rosa Coutinho.  

O ‘companheiro Vasco’, como 
ficou conhecido, pretendeu a todo 
o custo colocar Portugal na órbi-
ta soviética. Não conseguiu. Em 
contrapartida, o ‘almirante ver-
melho’ não falhou esse objetivo 
em Angola, que, até hoje, vive 
num simulacro de democracia. 

E se é verdade que «a memó-
ria não prescreve», como invo-
cou Marcelo Rebelo de Sousa a 
propósito de Abril, é exatamen-
te por isso que não se podem es-
quecer os atos daqueles que avil-
taram os mais generosos ideais 
da ‘revolução dos cravos’.  

A hostilidade dos comunistas 
ao 25 de Novembro ilustra, elo-
quentemente, a sua oposição às 
liberdades, então restituídas aos 
portugueses. Foi a refundação da 
democracia.  

Inconformados com a ‘morda-
ça’ das esquerdas, formou-se, 
em 2015, uma comissão integra-
da por civis e militares, desde 
António Barreto ao general Vas-
co Rocha Vieira, que chamou a 
si a organização de um ciclo de 
conferências comemorativas 
dos 40 anos do 25 de Novembro, 
a qual esbarrou na apatia da 
maioria dos media, em cujas re-
dações vicejam influências mi-
litantes do PCP e do BE. 

Sem falsos preconceitos, há 
que libertar a História dos blo-
queios que os comunistas, estali-

nistas e trotskistas, criaram em 
redor do 25 de Novembro, arvo-
rados em ‘donos’ do 25 de Abril.  

Por isso, condecorar todos os 
militares, sem olhar a quem, só 
porque figuram na lista de Vas-
co Lourenço – ou para contraba-
lançar nomes polémicos dessa 
lista – arrisca-se a ser uma ideia 
peregrina. 

 

Dizer que o 25 de Novembro é 
uma data que ‘divide’ os 

portugueses, como fez Pedro 
Adão e Silva – o ex-comissário 
nomeado para as comemora-
ções do cinquentenário –, é um 
falso argumento, útil para quem 
chegou a ministro da Cultura 
sem que se lhe conheçam os mé-
ritos para tanto. 

Mas o novo ministro vai mais 
longe no seu desfasamento da 
realidade, quando 
afirma que «se 
queremos fazer 
destas comemo-
rações um mo-
mento de falar 
para os jovens, 
teremos sempre 
muita dificulda-
de em falar do 25 
de novembro. É 
um tema muito 
importante para os jornalis-
tas, para os comentadores e 
para alguns políticos, mas diz 
pouco à sociedade portugue-
sa». É preciso topete! 

Pedro Adão e Silva (de quem 
André Freire, catedrático do 
ISCTE – a escola de ambos – 
apontou, frontal, que «não é 
um professor universitário 
de prestígio», porque tem «um 
perfil académico fraco»…), 
nasceu com o 25 de Abril e nun-
ca sentiu necessidade, como ou-
tros jovens da sua geração, de 
perceber a importância do 25 de 
Novembro, ao qual devem, afi-
nal, o terem crescido sempre 
em liberdade.  

Pressente-se, até, um certo 
‘analfabetismo político’ geracio-
nal, relativizando o ato de ter sido 
graças à coragem de um grupo de 
militares em 25 de Novembro – 
com Ramalho Eanes à cabeça –, 
e ao desassombro de Mário Soa-
res, que se restabeleceu a demo-
cracia, impedindo que vingas-
sem os planos comunistas. 

A Ordem da Liberdade não 
pode servir para branquear as 

ações daqueles que tudo fizeram 
para implementar outro regime 
autocrático, abrindo um fosso en-
tre democratas e não democratas.  

Se por ingenuidade política ou 
vistas curtas, ainda sobrarem 
dúvidas a alguns, bastará lem-
brar a recusa do PCP em conde-
nar a invasão russa da Ucrânia, 
com o seu cortejo de horrores.  

Mesmo com Putin, a fidelida-
de do PCP a Moscovo mantém-se 
intacta, quando não se pode ser 
indiferente, nem aceitar com um 
encolher de ombros, o regresso 
da guerra à Europa.  

 

Noutros tempos, fez carreira 
o ‘nacional porreirismo’, 

uma expressão peculiar, à qual 
Marcelo-comentador imprimiu 
um cunho próprio.  

Mas as Ordens Honorificas 

não podem constituir um meio 
para dar lustro, em vida ou a tí-
tulo póstumo, a quem não se dis-
tinguiu por «méritos pessoais, 
feitos militares ou cívicos, por 
atos excecionais ou serviços 
relevantes prestados ao país», 
conforme consta da página ofi-
cial do Grão-Mestre. 

Em 25 de Abril ou em 25 de 
Novembro não se homenageia 
quem nunca desejou a demo-
cracia ou, simplesmente, quis 
bani-la. Celebra-se a liberdade. 
E esta não admite batota, nem 
é uma plasticina moldável à 
vontade do freguês…

Celebrar Abril e Novembro…

Dizer que o 25  
de Novembro é  
uma data que ‘divide’  
os portugueses, 
como fez Pedro  
Adão e Silva, é um  
falso argumento, útil  
para quem chegou a  
ministro da Cultura...

DINIS DE ABREU
PÁTIO DAS CANTIGAS

Dos maiores acontecimentos 
mundiais do próximo ano – está 
marcada para o verão de 2023 em 
Lisboa –, a Jornada Mundial da 
Juventude passou da tutela dire-
ta do gabinete do primeiro-minis-
tro para a da nova ministra Ad-
junta e dos Assuntos Parlamenta-
res, Ana Catarina Mendes, que 
assim passa a ter a responsabili-
dade do acompanhamento da pre-
paração da próxima visita do 
Papa a Portugal. 

Até aqui, o acompanhamento 
dos trabalhos da comissão orga-
nizadora da Jornada Mundial da 
Juventude tinham sido da respon-
sabilidade de Tiago Antunes, se-
cretário de Estado na dependên-
cia direta de António Costa, que, 
neste novo Governo, passa a ter a 
a pasta dos Assuntos Europeus. 
Segundo a lei orgânica do novo 
Executivo, a tutela deste encontro 
do Papa com jovens de todo o 
mundo foi transferida para a es-
fera de Ana Catarina Mendes, 
sendo que foi já por delegação des-
ta que na reunião preparatória 
entretanto já realizada marcou 
presença o novo secretário de Es-
tado da Juventude e do Desporto, 
João Paulo Correia. 

A Jornada Mundial da Juven-
tude é mesmo comparada aos 
‘Jogos Olímpicos’ pelo bispo au-
xiliar de Lisboa e responsável 

pela organização, Américo Maia 
– em recente entrevista ao Nas-
cer do SOL –, tanto pela afluên-
cia de jovens não apenas à cida-
de organizadora mas a todo o 
país como pela complexidade da 
sua preparação, 

O Papa Francisco ainda recen-
temente apelou à criatividade da 
juventude para que Lisboa seja 
palco de um verdadeiro encontro 
pela paz mundial, sobretudo num 
momento em que a Europa voltou 
a reviver a guerra com a invasão 
da Ucrânia pelas tropas russas de 
Vladimir Putin. 

 O Papa Francisco celebrará 
missa e presidirá à Jornada 
Mundial da Juventude num al-
tar montado na zona norte do 
Parque das Nações, prolongan-
do-se o campo  destinado aos jo-
vens oriundos de todo o mundo 
e que deverão participar no 
acontecimento pelos terrenos 
contíguos pertencentes já ao mu-
nicípio de Loures. 

  A Jornada Mundial da Juven-
tude ocorre a cada dois, três ou 
quatro anos como um encontro 
internacional, numa cidade esco-
lhida pelo Papa, sempre com a sua 
presença. Reúne milhares de jo-
vens para celebrar a fé e a perten-
ça à Igreja. 

A primeira edição realizou-se 
na cidade de Roma, em 1986.  

Costa passa 
visita do Papa  
a Ana Catarina 
As Jornadas da Juventude deixam de ser acom-
panhadas pelo gabinete do PM e passam para 
a tutela da ministra Adjunta.
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O Papa Francisco vai estar em Lisboa em Agosto de 2023
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Frases

Se fosse tomado como indicador o perfil político do 
primeiro-ministro, com base na análise da sua atuação 
nos seis anos de chefia de Governo, em que sobressaiu 
a aversão a políticas de cariz estrutural, obter-se-ia 
um grau de coragem política muito baixo. 

Cavaco Silva 
Antigo Presidente da República, Público, 11/4 

António Costa 
Então não havia de ler o texto 
de um político com a experiên-
cia longa do professor Cavaco 
Silva? Claro que se tem de ler 
com atenção. 
Primeiro-ministro, 12/4 
 
Cavaco Silva 
A retórica e a mentira  
não produzem riqueza. 
Antigo primeiro-ministro, 
Público, 11/4 
 
Mariana Mortágua 
Penso que Cavaco Silva  
se tornou numa figura  
irrelevante no debate público 
pela forma facciosa como  
entra nesse debate público, 
sempre e até um pouco enfim... 
com as pazes mal feitas  
com o passado, digamos  
assim, nomeadamente  
o passado em que não pôde dar 
posse a um Governo de Pedro 
Passos Coelho. 
Deputada do BE, SIC-Notícias, 11/4 
 
Adolfo 
Mesquita Nunes 
Acho sempre curiosa a forma 
como muita gente reage com 
indignação às palavras de Ca-
vaco Silva, eu gosto de salien-
tar que foi o único português 
até hoje que ganhou quatro 
eleições com maioria absoluta. 
Ex-deputado do CDS,  
SIC-Notícias, 11/4 

Luís Montenegro 
O meu passado chama-se Pas-
sos, o passado de Costa chama-
-se Sócrates. 
Candidato a líder do PSD, Público, 13/4 
 
António Barreto 
É provável que haja quem veja 
numa vitória russa uma derrota 
da democracia ocidental, da 
América, da Europa e do capita-
lismo. Bom seria que tais pessoas 
se exprimissem com liberdade, 
sem cinismo processual e sem a 
covardia das falácias jurídicas. 
Sociólogo, 9/4 
 
Narana Coissoró 
Nunca senti diferença por vir 
de Goa ou ter um nome pouco 
comum. 
Antigo parlamentar do CDS,  
Sábado, 13/4 

 
Eduardo Miranda 
O alojamento local de média 
duração passou a ser muito 
procurado por pessoas  
que se estão a divorciar. 
Presidente da Associação  
de alojamento Local, i, 13/4 
 
Sandra Tavares 
Foi muito frustrante ver que a 
atenção dada pelas pessoas aos 
cientistas [na pandemia] não 
se traduziu em apoio real,  
em financiamentos. 
Investigadora do cancro da mama, 
Visão, 13/4 

Joana Marques 
Cristina [Rodrigues] tinha  
um olho no burro,  
agora tem outro no cigano.  
Não são realidades assim  
tão distantes, PAN e Chega  
têm muitos interesses  
em comum. 
Humorista, Visão, 13/4 

 
Vanessa Martins 
Faço imensa tensão no corpo. 
Influenciadora, Nova Gente, 12/4 
 
Murilo Benício 
Não preciso mais de ser um 
rostinho bonito, sou um ator 
que tem muita história por trás 
e isso é valioso. A gente deixa 
de ficar jovem, mas vai ficando 
mais sábio. 
Ator brasileiro, O Globo, 12/4 
 
Anabela Tereso 
Andei a tratar de suínos  
durante 15 anos dentro  
das explorações,  
sem conviver com pessoas,  
sem ir a um café ou a qualquer 
lado, sem ler e escrever,  
e quando deixei de tratar 
dos porcos, sentia-me  
uma analfabeta. 
Empresária da Quinta da Atela,  
Nova Gente, 12/4 
 
Melvyn Goodale 
O pensamento sem ação seria 
apenas um cérebro numa jarra. 
Neurocientista, DN, 13/4
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Rita  
Loureiro 
Continuo a ter 
uma irreverência, 
curiosidade e 
loucura que me 
desafiam e me 
levam a procurar 
outras coisas. 
 
idem 

Um ator é um ser 
que está em 
constante 
construção. Sou 
contra fórmulas, 
não me trazem 
conforto. 
Atriz, Caras, 11/4
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Cocktail

O apelo  
do luxo
Na manhã de quinta-feira da se-
mana passada, dia 7 de abril, no 
Hotel Ritz, o ex-ministro Pedro Si-
za Vieira, que foi sumariamente 
despedido do Governo por Antó-
nio Costa, tomava o pequeno-almo-
ço com o diretor-adjunto de infor-
mação da RTP, António José Tei-
xeira, sempre muito institucional. 
Noutra mesa, a aguerrida socialis-
ta Ana Gomes deleitava-se com os 
scones do hotel – fazendo jus à afir-
mação de Fátima Bonifácio que re-
centemente falava neste jornal das 
pessoas de esquerda que «não re-
sistem ao apelo do luxo». 

Os ‘pacifistas’
Nem todos concordam com o forne-
cimento de armas à Ucrânia, dizen-
do que isso só alimenta a guerra. 
Ainda recentemente o jornalista Mi-
guel Sousa Tavares exprimia essa 
opinião, num artigo partilhado, en-
tre outros, pelo também jornalista 

Carlos Fino. O que Sousa Tavares 
não explicava é como desarmar ao 
mesmo tempo a Rússia. É que, se a 
Ucrânia ficar sem armas para se de-
fender, será facilmente ocupada pe-
los russos. Ora, será essa a ideia do 
intrépido jornalista?   

Abraço sobre o Atlântico 
Integrado nas celebrações do bi-
centenário da independência da 
Baía e do Brasil, o tenor portu-
guês João Mendonza irá atuar 
naquela cidade brasileira  acom-
panhado pela Orquestra Sinfó-
nica da Baía e a Orquestra Neo-
jibá, a 30 abril e 8 de maio.  No 
mesmo projeto, atuou recente-
mente em Portugal, no icónico 
TAS, em Setúbal, o ator brasi-
leiro Caco Monteiro  – que, num 
monólogo, interpretou várias 
personagens, incluindo uma ga-
linha, num espetáculo com o tí-
tulo Godó, O Mensageiro do 
Vale. Com o fim da pandemia, 
espera-se que estas iniciativas 
se multipliquem.

Não são de plástico…
Embora à primeira vista pareça uma 
Kardashian, não é. Chama-se Tyra 
Banks e foi a primeira negra a aparecer 
na capa de uma revista em fato-de-ba-
nho. Mas, não sendo uma Kardashian,  
foi exatamente Kim Kardashian quem 
convenceu Tyra a participar nesta 
campanha de promoção de lingerie. Re-
vela a modelo: «[Kim] disse-me que 
quando apareci na capa da Sports 
Illustrated nunca tinha visto seios 
que fossem reais e grandes». E ela 
sabe bem do que fala… 

Artistas portuguesas 
encantam em França 
Na altura em que se realizam as 
presidenciais francesas, decorre 
no país a ‘Temporada Cruzada Por-
tugal-França 2022’, uma iniciativa 
que promove o intercâmbio artís-
tico e intelectual entre os dois paí-
ses. E a primeira grande exposição 
– Tudo o que eu quero – Artistas 
portugueses de 1900 a 2020 –, 
com curadoria da Gulbenkian, faz 
uma releitura da história da arte 

feminina desde 1900 até hoje. Pa-
tente em Tours, num edifício de co-
res portuguesas assinado pelos ar-
quitetos Manuel e Francisco Aires 
Mateus, acaba de ser recomenda-
da pelo prestigiado Le Figaro.

Depois de terem votado em Le Touquet, uma localidade do Norte de França, Emmanuel Macron e a mulher, Brigitte, 
foram dar um passeio na praia para descontrair. No fim do dia, as notícias seriam boas: o Presidente-recandidato venceria a 1ª 
volta das presidenciais e passaria à 2ª, embora sem grande vantagem sobre Marine Le Pen. 
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É
 o preço da fama. Tan-
to se falou na qualida-
de do peixe e do maris-
co portugueses que 
agora os preços dispa-
raram para níveis es-

tratosféricos. «Portugal virou 
moda e agora muitos dos nos-
sos melhores peixes vão de 
avião para Nova Iorque e para 
o Dubai, embora aqui seja o 
marisco o mais pedido», come-
ça por dizer Bernardo Reino (Gi-
gi), proprietário de um dos restau-
rantes de praia mais famosos do 
país e onde são servidas iguarias 
como carabineiros, lagostas e la-
gostins nacionais.  

«Há um ano, comprava na 
praça de Quarteira os carabi-
neiros a 80 euros, agora estão 
a 120. Tudo porque a procura 
de outros países e cidades, no-
meadamente o Dubai e Nova 
Iorque, não se importam de dar 
180 euros por quilo. Acorda-

ram tarde para a riqueza do 
mar português, mas acorda-
ram. No Dubai, nos restauran-
tes frios e sem ambiente, uma 
refeição nunca fica em menos 
de 700 euros», explica. 

A descoberta dos peixes e ma-
riscos portugueses em Nova Ior-
que começou com a aposta do chef  
Eric Ripert, no restaurante Le 
Bernardin, em Manhattan, Nova 
Iorque, segundo recorda Gigi – 
que em tempos foi contratado, 
«com todas as mordomias», 
para fazer os seus célebres cara-
bineiros na Tailândia e no Móna-
co. Outro dos restaurantes em 
voga na ‘cidade que não dorme’, 
onde o marisco português está em 
alta, é o Estiatorio Milos, um gre-
go onde as riquezas do mar lusi-
tano atingem valores proibitivos.  

«Muito do melhor peixe pes-
cado nas nossas águas já não 
fica em Portugal. Os salmone-
tes de Quarteira, o pregado, os 

linguados e o atum dos Açores 
– alguns com mais de 200/300 
quilos – vão de avião para Nova 
Iorque. O salmonete é um pei-
xe considerado de luxo para os 
franceses que levaram essa 
moda para Nova Iorque, embo-
ra o peixe seja apresentado 
sem espinhas e com os molhos 
que nós não usamos», conta 
João Lourenço, do restaurante 
Paixa, de Vale do Lobo.  

«Ainda há dias o meu forne-
cedor me contava um episódio 
engraçado. Dizia-me ele: ‘O 
atum não entrou no avião nos 
Açores e não o consegui man-
dar para Nova Iorque e para fi-
car com algum para os meus 
clientes portugueses», diz, 
acrescentando: «Estamos a pa-
gar o preço da fama e da pro-
moção que tem sido feita por 
clientes estrangeiros que ficam 
fascinados com a qualidade do 
pescado português». Quando fa-
lamos de atum não podemos 
exluir aquele que vai diretamen-
te dos Açores – sem passar pelo 
continente – para o Japão, onde é 
considerado uma iguaria quase 
inigualável. «Quer sejam os res-
taurantes novaiorquinos, do 
Dubai ou do Japão, eles não se 
importam de pagar três vezes 
mais do que nós podemos e isso 
é que vai encarecer muito a ri-

queza dos produtos pescados 
em águas nacionais», comenta 
um fornecedor. 

Também a somar aos motivos 
para o aumento exponencial do 
marisco e do peixe nacional está 
o facto de os espanhóis, até Ma-
drid, serem grandes compradores 
do que se pesca em águas nacio-
nais. Por fim, segundo João Lou-
renço, a juntar ao aumento dos 
preços, é preciso ter em conta as 
épocas festivas: Natal, Páscoa e fé-
rias de verão – que devido ao au-
mento da procura fazem os pre-
ços disparar. 

Certo é que muitos dos empre-
sários contactados pelo Nascer do 
SOL acreditam que os carabinei-
ros vão atingir, no Verão, mais de 
150 euros nas bancas dos merca-
dos a Sul – preço já atingido nal-
gumas peixarias de mercados 
gourmet da capital. Para se ter 
ainda mais ideias de como o pre-
ço do marisco disparou, um qui-
lo de amêijoas grandes no Corte 
Inglês está a 40 euros.  

Se gosta de comprar o seu pei-
xe e marisco fresco prepare-se 
para um verão bem quente.  
 
Lisboa sofre com a distância 
Numa ida a um dos principais 
mercados da capital dá para se 
ter uma ideia do aumento do pre-
ço do marisco. Em Benfica, na 
clássica banca do Jardel, o cama-
rão de Quarteira, que nas praças 
algarvias é vendido a menos de 
20 euros/kg, estava a ser vendi-
do a 50 euros o quilo. O berbigão, 
um dos bivalves mais em conta, 
ficava pelos 14 euros o saco de 
quilo. Era da Ria de Aveiro e ti-
nha um tamanho considerável e 
uma negritude que não se vê nos 
de ‘viveiro’.  

Mas, como o que é nacional é 
bom, no dia da nossa visita ao 
mercado de Benfica só tinha ha-
vido uma sapateira com mais de 
dois quilos, cujo preço do quilo 
estava a 40 euros! Viva e bem 
viva, mas mais cara do que o pre-
ço das vendidas nas principais 

S ociedade

Maria Moreira Rato 
maria.rato@nascerdosol.pt

Nova Iorque e o Dubai descobriram  a 
riqueza do pescado e marisco portu-
gueses e contribuíram para uma esca-
lada nos preços. Nas praças nacionais, 
os carabineiros já chegam aos 150€/kg. 
E os preços não vão ficar por aqui.

MARISCO 
DUBAI E NOVA 
IORQUE ‘SECAM’ 
MERCADO
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Vítor Rainho 
vitor.rainho@nascerdosol.pt
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cervejarias portuguesas – só que 
essas não são nacionais, são de 
aquacultura, logo menos saboro-
sas e menos ‘cheias’. 
 
Buzinas por um canudo 
Numa das cervejarias mais con-
corridas da Grande Lisboa e que 
tem uma magnífica relação de 
preço/qualidade, mas cujo dono 

pediu anonimato, foi-nos conta-
do que está a comprar os carabi-
neiros a 65 euros o quilo, embo-
ra os mesmos se enquadrem na 
categoria B4 – os mais caros e re-
tratados até agora no texto, são 
os B0. Em tudo existe classifica-
ção... «Na Páscoa, provavel-
mente, venderei 200 sapateiras 
por dia, mas não consigo en-

contrá-las grandes nem cheias. 
As que têm aparecido são pe-
quenas e algumas estão vazias. 
E a um preço que não se com-
para com os dos outros anos. 
Estão muito mais caras».  

O responsável do espaço fala 
ainda do aumento do preço das la-
gostas e dos lagostins e estranha 
o desaparecimento das buzinas, 
de onde faz uma das melhoras sa-
ladas da capital. «Em tantos 
anos que tenho o restaurante 
não me lembro de não ter a sa-
lada de buzinas. Agora só um 
dia por semana é que consigo 
arranjá-las». 

 
Ritmo de crescimento 
contínuo, exceto em 2020 
Segundo dados disponibilizados 
pelo Instituto Nacional de Esta-
tística (INE), durante o ano de 
2021, os animais vivos e produtos 
do reino animal que foram expor-
tados corresponderam ao valor de 
1 863 799 561 euros no mundo. Em 
específico, 1 264 421 867 euros na 

Europa e 599 377 694 euros fora da 
União Europeia. 

Tal não é de estranhar, pois já 
em dezembro de 2021, no âmbito 
da conferência Internacionali-
zação do pescado português – 
barreiras e oportunidades que 
decorreu na feira Expo Fish Por-
tugal, organizada pela Docapes-
ca, José Junqueiro, especialista 
em economia do mar, avançou 
que já entre os anos de 2013 e 2019 
a procura por produtos de pesca-
do nacional havia crescido glo-
balmente 30%, segundo dados da 
Associação Internacional de Co-
municações de Expressão Portu-
guesa (AICEP). 

Esta percentagem é ilustrada 
pelo lugar de destaque que o pes-
cado ocupa na lista de produtos 
agroalimentares com mais peso 
nas exportações portuguesas: sur-
ge em primeiro lugar, seguido do 
vinho, azeite e hortícolas. É im-
portante esclarecer que, neste âm-
bito, o termo ‘pescado’ engloba a 
pesca, a aquacultura e a transfor-
mação do pescado, sendo que es-
tes geram anualmente um volu-
me de exportações superior a mil 
milhões de euros. Assim, é equi-
valente a um Valor Acrescentado 
Bruto (VAB) de 1,7 mil milhões de 
euros e contribui para que 60 mil 
pessoas estejam a trabalhar. 

Se analisarmos os dados do 
INE, compreendemos que o cres-
cimento exponencial das expor-
tações de pescado foi somente in-
terrompido em 2020, ano em que 
surgiu o novo coronavírus. Nes-
te ano, o país exportou menos 
15,5% (917,6 milhões de euros) do 
que em 2019, com destaque para 
o mercado europeu, que repre-
sentou 16,9% do valor total. 

Há dois anos, apenas o subsetor 
das conservas de peixe, cujas ex-
portações aumentaram 13,8%, pro-
duziu números que deixaram os 
produtores agradados, até porque, 
se consultarmos o INE, concluí-
mos que as conservas de peixe fo-
ram o principal grupo de produtos 
exportado em Portugal em 2020. 

No primeiro semestre do ano 
passado, adiantou José Junquei-
ro, em novembro de 2021, as ex-
portações recuperaram o ritmo 
de crescimento e as vendas destes 
bens alimentares para o exterior 
aumentaram 13%, sendo que, en-
tre os meses de janeiro e junho, as 
exportações de crustáceos, molús-
culos e outros invertebrados su-
biram 47,7%– quase duplicaram 
–, as de peixe cresceram 8% e as 
exportações de preparados de pes-

cado e conservas subiram 6% em 
relação ao período homólogo.  

Sabe-se igualmente que a maio-
ria das exportações nacionais 
(78%) tem como destino o merca-
do europeu, com predomínio de Es-
panha, enquanto o Brasil e os EUA 
assumem lugares de topo nos mer-
cados extracomunitários. Curiosa-
mente, em outubro de 2019, com 
Donald Trump no poder, para além 
dos queijos e dos vinhos, também 
a carne de porco, manteiga, iogur-
tes, frutas como laranjas, pêras, 
pêssegos e cerejas, e alguns tipos 
de marisco portugueses passaram 
a estar sujeitos a uma taxa de 25% 
quando importados pelos EUA. 

Porém, em setembro de 2020,  
devido à pandemia, o cenário tra-
çado na revista Portugalglobal, 
da AICEP, era outro, pois lia-se o 
seguinte: «Relativamente à pes-
ca, as vantagens mais relevan-
tes são a Zona Económica Ex-
clusiva mais extensa da Euro-
pa, a elevada diversidade de 
espécies marinhas e o facto de 
ser uma atividade tradicional 
em Portugal», sendo acrescenta-
do que «o peixe capturado em 
Portugal é considerado um pro-
duto da mais alta qualidade a 
nível mundial» e, por esse moti-
vo, «as exportações portugue-
sas de produtos de pesca, con-
servas, crustáceos e outros pro-
dutos do mar foram de 1,055 
milhões de euros (2019), desta-
cando-se destinos como Espa-
nha, Itália e França. O peixe en-
latado português é considera-
do uma das maiores tendências 
da alimentação mundial nos 
próximos anos, especialmente 
devido à sensibilidade com que 
os portugueses tratam o peixe». 

Neste momento, vivemos a Dé-
cada dos Oceanos das Nações Uni-
das 2021-2030: um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) a cumprir até 2030 (o nú-
mero 14) diz respeito ao uso dos 
oceanos de forma sustentável. A 
seu lado, o Pacto Ecológico Euro-
peu engloba um conjunto de obje-
tivos e medidas para a Europa re-
duzir as emissões carbónicas e 
proteger os recursos hídricos. Em 
território nacional, uma das me-
tas passa por classificar pelo me-
nos 30% das águas marinhas sob 
jurisdição nacional como Áreas 
Marinhas Protegidas (AMP), in-
cluindo 10% da área marítima sob 
proteção estrita, e implementar a 
Rede Nacional de Áreas Mari-
nhas Protegidas (RNAMP). 

O marisco nacional está a atingir preços astronómicos

Puntillitas à portuguesa
Nos números oficiais nunca aparece, como é óbvio, o que é 
comercializado pela ‘porta do cavalo’. Quem conhece, por 
exemplo, a praça de Ayamonte, encontra as célebres puntilli-
tas e o choco muito pequeno. Além disso, o mercado portu-
guês exporta para Espanha, ainda pela ‘porta do cavalo’, 
sardinhas com um centímetro que depois de tratadas em 
Espanha são enviadas para França, onde são devidamente 
empacotadas, tornando-se num dos fenómenos gastronómi-
cos mais em voga. Certo é que Portugal não vê um tostão 
desse negócio, a não ser quando as conservas entram em 
Portugal para as prateleiras dos supermercados gourmet. 
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CONSELHO NÃO 
TEM MAGISTRADOS 
SUFICIENTES  
PARA MOVIMENTO 
NACIONAL

Sociedade

O Conselho Superior da Magistra-
tura (CSM) ainda não conseguiu 
reunir o número suficiente de juí-
zes para realizar o próximo movi-
mento nacional que está prestes a 
acontecer – está previsto para o 
próximo mês de julho. Este é um 
outro lado da situação crítica dos 
tribunais portugueses, sendo que 
o i noticiou nesta semana que o 
Ministério Público (MP) está a 
braços com uma grave falta de ma-
gistrados em todo o país e, como 
se não bastasse, também alguns 
dos seus quadros com maior expe-
riência e que ocupam cargos de di-
reção estão a optar pela jubilação 
(aposentação) assim que reúnem 
condições para tal. 

 
Os melhores já não vão  
para a magistratura 
«É uma situação que tem pelo 
menos 10 anos. O número de 
candidatos tem diminuindo e, 
havendo menos, a matemática 
resolve isso: a qualidade média 
pode ser inferior e há menos 
probabilidade de preencher as 
vagas», afirma o presidente da 
Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses (ASJP), na ótica do 
qual aquilo que está a passar-se 
na magistratura judicial é dife-
rente dos problemas que atraves-

sam o MP, considerando que, glo-
balmente, o quadro de juízes é 
adequado. O problema? Há mui-
tos que estão em funções burocrá-
ticas e administrativas.  

Além disso, Manuel Soares 
aponta outro problema: os candi-
datos à magistratura têm dimi-
nuido. Para o juiz, «não há uma 
resposta» exata para a falta cró-
nicade magistrados, contudo, 
acredita que existem algumas ra-
zões que a podem justificar. Em 
primeiro lugar, uma questão cul-
tural, na medida em que «não há 
tanto interesse dos jovens li-
cenciados numa profissão com 
estabilidade e segurança para 
40 anos». 

Em segundo lugar, há «algum 
desgaste no imaginário das pes-

soas por causa das constantes 
notícias negativas relacionadas 
com a justiça» e, por fim, «o fac-
to de a bolsa de estudos ter um 
valor muito baixa, paga pelos 
auditores, do CEJ, e de este es-
tar sediado em Lisboa leva a 
que as pessoas de longe, com 
menos possibilidades, possam 
não suportar essa despesa».  

«O problema no Supremo 
tem a ver com outras circuns-
tâncias. Chega-se ao Supremo 
Tribunal de Justiça muito tar-
de e as pessoas já vão muito 
cansadas. E, depois, o trabalho 
no Supremo não é um trabalho 
fácil. E as pessoas, quando atin-
gem os 65 anos, que é a idade 
da jubilação segundo o estatu-
to, desde que tenham 40 anos 
de serviço pedem a jubilação»,  
adiciona, à sua vez, fonte do CSM 
ao Nascer do SOL. 

Os magistrados têm um regime 
especial – a jubilação – que lhes 
permite pedir a aposentação mais 
cedo do que a idade legal de refor-
ma fixada para os outros trabalha-
dores em geral. Auferem o mesmo 
salário e subsídios, ficam à dispo-
sição dos conselhos superiores 
para projetos especiais, se neces-
sário, e continuam sujeitos ao es-
tatuto disciplinar. Mas também 
podem ficar em funções até à ida-
de-limite de 70 anos, algo que era 
comum acontecer até há relativa-
mente pouco tempo no caso de ma-
gistrados em cargos de direção ou 
nos tribunais superiores.  

Já no MP a situação rebenta pe-
las costuras. «Há falta de juízes 
e muita falta. Faltam-nos 11 
juízes para fazer o próximo mo-
vimento. Está complicado. Por 

isto mesmo, o CSM apela a que 
seja feito um reforço na forma-
ção no Centro de Estudos Judi-
ciários (CEJ). E a razão é sim-
ples: todos os anos se jubilam 
mais dos que os juízes que en-
tram no quadro. Já há dez anos 
que se nota esta tendência e 
cada vez se vai agravar mais. 
Há sempre mais vinte juízes 
que se jubilam em relação aos 
que entram», começa por expli-
car uma fonte do CSM ouvida 
pelo Nascer do SOL. 

«O problema atual tem que 
ver, por um lado, com o facto 
de haver um grande número de 
magistrados em idade de apo-
sentação/jubilação, conse-
quência de muitos anos de fal-
ta de investimento na forma-
ção de novos procuradores», já 
havia explicado Adão Carvalho, 
presidente do Sindicato dos Ma-
gistrados do MP (SMMP), ali-
nhando-se com o presidente da 

ASJP e a fonte do CSM. Como tal, 
«os magistrados chegam ao 
topo da carreira ou à categoria 
superior (procurador-geral ad-
junto) já em idade de aposen-
tação/jubilação, ou a um ou 
dois anos de a atingirem. Por 
isso, as entradas não cobrem o 
número das saídas». 

Por outro lado, aponta o líder 
sindical, a especialização que é 
atualmente necessária para res-
ponder a fenómenos criminais 
complexos ou que exigem um tra-
tamento especializado – como é o 
caso dos crimes de violência do-
méstica – implicam maiores re-
cursos humanos, «o que fez 
agravar mais a situação já de 
si dramática». 

Ainda segundo Adão Carvalho, 
no último Governo, houve um au-
mento de vagas para o MP, mas 
não o suficiente para equilibrar o 
quadro: «Tal só será possível 
com a admissão, no prazo máxi-
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Além de os candidatos à magistratura terem 
vindo a diminuir por razões como o afastamen-
to de uma carreira estável de 40 anos, as fon-
tes ouvidas pelo Nascer do SOL esclarecem que 
a situação do MP é diferente daquela que se ve-
rifica nos magistrados judiciais. ‘Não há uma 
resposta’ para esta escassez, explica o juiz Ma-
nuel Soares, presidente da associação sindical.

‘É uma situação  
que tem pelo 
menos 10 anos.  
O número de candi-
datos tem diminuí-
do e, havendo me-
nos, a matemática 
resolve isso’
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mo de dois anos, de pelo menos 
250 magistrados». Por isso, o 
SMMP vem reivindicando junto 
do Ministério da Justiça a abertu-
ra extraordinária de vagas, desi-
gnadamente criando, mesmo a tí-
tulo excecional, dois polos do Cen-
tro de Estudos Judiciários (CEJ), 
um no Porto e outro em Lisboa, 
para tornar isso possível –, mas a 
resposta tem sido sempre a de que 
esta instituição, responsável pela 
formação de magistrados, não tem 
estrutura que o permita. 

Entre as recentes normas que 
estão a lançar o caos na investiga-
ção criminal e nos tribunais está 
«o pacote legislativo que, a co-
berto de uma legislação anti-
corrupção, permitiu que se in-
troduzissem alterações que 
apenas vêm entorpecer o fun-
cionamento da Justiça» – como 
o art.º 40 do Código de Processo 
Penal, que alargou os casos de im-
pedimentos dos juízes, os recur-

sos para os tribunais da Relação 
e as novas regras processuais pe-
nais para representação das pes-
soas coletivas e das sociedades. 

Os obstáculos são, na prática, 
cada vez maiores, e os objetivos das 
alterações às leis pouco claros: «Te-
mos dúvidas se terá sido só por 
pressa legislativa.... ou qual a 
intenção de algumas altera-
ções». Esta alteração legislativa, o 
excesso de garantismo que irá bar-
ricar ainda mais as investigações, 
terá sido, segundo fontes do MP, a 
gota de água para Orlando Romano 
ter batido com a porta tão cedo. 

 
Os históricos vão saindo 
Tal como o jornal i noticiou esta 
semana, um dos históricos que já 
saíram é Orlando Romano (66 
anos), ao fim de 45 anos de servi-
ço. Segundo o Nascer do Sol apu-
rou, no início do verão será a vez 
de Albano Morais Pinto, diretor 
do Departamento Central de In-

vestigação e Ação Penal (DCIAP), 
o órgão do MP que coordena os in-
quéritos mais complexos e graves, 
e um dos mais experientes qua-
dros desta. 

Orlando Romano dirigiu a Pro-
curadoria Regional de Lisboa nos 
últimos dois anos e saiu em 28 de 
fevereiro, tendo sido substituído 
por Helena Gonçalves. Tornou-se 
conhecido pelo seu trabalho à 
frente da Direção Central de Com-
bate ao Banditismo (DCCB) da Po-
lícia Judiciária, tendo sido tam-
bém diretor da PSP (2005 a 2008). 
Nos 15 anos em que esteve na 
DCCB, conduziu investigações 
como as operações que desmante-
laram as FP-25 e o ‘grupo dos Ca-
vacos’, nos anos 80, e o gangue do 
Multibanco, na década de 90. Mas 
também casos como o rapto e se-
questro do filho do empresário 
Sousa Cintra e o das máfias do 
Leste, na mesma altura. 

Da sua geração de magistrados, 

a maioria já saiu. As aposenta-
ções/jubilações estão a atingir so-
bretudo os quadros dos tribunais 
superiores (Relação e Supremo 
Tribunal de Justiça). «Estamos 
na penúria, em termos de re-
cursos humanos. O que há a fa-
zer é meter mais gente ou sim-
plificar as coisas. Mas o que 
está a acontecer é precisamen-
te o oposto», salientou a mesma 
fonte, numa referência ao recente 
pacote legislativo na área da cor-
rupção, que alargou os impedi-
mentos dos juízes nas fases de in-
quérito e de instrução, além de ter 
introduzido alterações no funcio-
namento dos coletivos nos tribu-
nais da Relação, através de nor-
mas que não são claras e que es-
tão a suscitar decisões de sentido 
contrário. 

Além disso, «os recursos são 
infindáveis», acrescentou a mes-
ma fonte: «Há processos que se 
tornam impossíveis de investi-

gar por causa dos recursos, cu-
jas possibilidades ainda foram 
mais alargadas. As partes po-
dem ir até ao Supremo e ao tri-
bunal Constitucional com 
questões que, em bom rigor, 
não deviam poder ir. Assim, 
quem tem dinheiro para pagar 
as custas judiciais leva as coi-
sas até à exaustão. Tem de ha-
ver um equilíbrio entre os inte-
resses do Estado e das Justiça 
e os direitos dos cidadãos». 

«Estamos numa fase de ex-
cessos. Depois não há gente. O 
poder político acha que as pes-
soas podem sair e quem fica 
consegue aguentar com a carga 
de trabalho, mas não consegue. 
Há centenas de pessoas a acu-
mular trabalho no MP e a tra-
balharem em condições desu-
manas», concluiu. 

«Há um conjunto de lugares 
que são comissões de serviço ju-
diciais que têm de ser ocupadas 
por juízes: no CEJ, assessores 
no STJ, inspetores judiciais, 23 
juízes presidentes de comarcas, 
de relações, de supremos… Es-
tes lugares são fora dos tribu-
nais e, portanto, serão uns 60, 
70, 80 ou 90 que não estão nos 
tribunais», esclarece, refletindo 
acerca da alegada escassez de ma-
gistrados, o presidente da ASJP, 
acrescentando que «o sistema 
tem de comportar sempre o nú-
mero de pessoas suficiente para 
assegurar o serviço». 

«Para dizer que faltam x juí-
zes, era preciso saber que nú-
mero de juízes era necessário 
e os Conselhos nunca produ-
ziram um trabalho que anali-
sasse isto. É possível dizer 
aqueles que faltam em rela-
ção aos quadros que existem, 
mas não sabemos se são ade-
quados ou não», elucida. «Tudo 
depende da resposta que pro-
curamos. Se quisermos saber 
quantos faltam para preen-
cher o quadro, vemos aqueles 
que estão em funções, aqueles 
que estão nas comissões e fi-
camos a saber». 

«Mas isto não responde a 
uma pergunta: quantos deviam 
existir?», questiona, em declara-
ções ao Nascer do SOL. «Pode ha-
ver a mais e a menos, depende 
muito. Não estou convencido 
de que faltem juízes. Não é que 
aqueles que estão em funções 
sejam suficientes, isso não sei, 
mas no global não estou nada 
convencido. Gostava de ser 
convencido por quem diz que 
fazem falta».

Enquanto uns acreditam que a escassez de juízes é crónica, há quem não concorde com esta perspetiva
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A segunda lição do ciclo de con-
versas do Museu Nacional de His-
tória Natural e da Ciência sobre 
Geologia com António Galopim 
de Carvalho completou esta sema-
na o capítulo do quartzo, deixan-
do as praias que vinham no ali-
nhamento do programa para de-
pois. Tal como as variedades, as 
aplicações são muitas, sendo a 
primeira – e mais marcante tam-
bém em Portugal – o vidro, que 
antes de ser soprado por cá já ti-
nha cinco mil anos de evolução. 
Reza a história, contou o profes-
sor e geólogo de 90 anos, que tudo 
começou de forma acidental: se-
gundo deixou escrito Plínio Ve-
lho, dois fenícios acamparam um 
dia na margem de um rio, numa 
praia fluvial, e precisaram de fa-
zer lume usaram o que tinham à 
mão para fazer fogo: pedras de 
trona, um mineral composto de 
carbonato e de bicarbonato de só-
dio hidratado, que é um dos com-
ponentes do vidro. Quando a 
areia aqueceu deu-se a magia: 
«Com a temperatura do fogo, a 
trona e o quartzo da areia pro-
duziram vidro. É evidente que 
é uma lenda, mas o vidro é uma 
das maiores descobertas da hu-
manidade». 

E se estes primeiros vidros po-
dem ter sido inesperados, há ou-
tros exemplares que durante anos 
foram um enigma e não terão tido 

mão humana, como o caso do vi-
dro amarelo encontrado no túmu-
lo do faraó egípcio Tutancámon. 
Ficou conhecido como o vidro do 
deserto da Líbia e pensa-se que 
terá resultado do impacto de um 
asteróide na areia quartzoza do 
deserto, lembrou Galopim de Car-
valho. Foram os romanos que co-
meçaram a produzir vidro de for-
ma artesanal, com aplicações sen-
timentais como vasos lacrimais 
para colocar as lágrimas na sepul-
tura de familiares. 

Em Portugal, a Marinha Gran-
de é o coração da indústria vidrei-
ra, mas a história também não co-
meça no distrito de Leiria. Mas 
antes, uma verdade: como foi ex-

plicado na primeira lição dedica-
da ao mineral, existem diferentes 
variedades e apresentações de 
quartzo, do hialino (totalmente 
transparente) ao leitoso, o quart-
zito, o sílex, e de tudo se pode fazer 
vidro. «Obtém-se por fusão da 
areia de quartzo, juntamente 
com outros aditivos como car-
bonato de cálcio ou de sódio a 
mais de 1200ºC», resume Galo-
pim de Carvalho. Depois do vidro 
romano, o salto estético deu-se no 
Oriente com a arte do vitral por 
volta do século X. Já na época con-
temporânea, o vidro plano usado 
na arquitetura é uma das indús-
trias mais rentáveis, em que o vi-
dro substitui tijolo, mas há ainda 
a frascaria e garrafaria ou a lã de 
vidro, usada no isolamento térmi-
co. E ainda sofisticações como o 
vidro pyrex, usando em laborató-
rios científicos e na cozinha, pe-
las propriedades inertes e resis-
tentes a temperaturas elevadas, 
às lentes dos óculos ou o vidro 
cristal como as peças da portu-
guesa Atlantis, que resultam da 
dissolução de sais de chumbo na 
areia quartzoza, o que produz um 
vidro com maior dispersão de luz, 
explica o geólogo. Técnicas para 
transformar vidro em ‘diamante’, 
que são a história do strass, fabri-
cado pela primeira vez em 1775 
pelo joalheiro da Alsácia Georg 
Friedrich Strass, ou dos cristais 
Swarovski. 

 
O embrião da indústria 
vidreira portuguesa 
Em Portugal, Coina não costuma 
ser sinónimo de vidro, mas foi ali 
que deu o salto. A indústria vi-
dreira moderna desenvolveu-se 

XVIII, num empreendimento de 
D. João V, que manda instalar a 
Real Fábrica de Espelhos e Vidros 
Cristalinos de Coina, de que res-
tam hoje apenas ruínas. Na altu-
ra já existiam outros projetos pri-
vados e ao longo dos séculos ante-
riores fornos de vidro comum 
espalhados pelo país, mas foi uma 
aposta na altura do reino para di-
versificar a indústria. A fábrica 
laborou entre 1719 e 1747, tendo 
deixado peças como os copos de 
Coina, entre eles uma série com 
a inscrição Viva D. João V, e ou-
tros vidros por exemplo no Con-
vento de Mafra.  

A mudança para a Marinha 
Grande dá-se já sob controlo pri-
vado, nas mãos do irlandês John 
Beare, segundo consta por uma 

questão de combustível: terá sido 
na fábrica de Coina que se utili-
zou pela primeira vez  no país car-
vão mineral, hulha, mas a opção 
pela lenha era mais em conta e 
não havia autorização real para 
abater os pinhais que a rodeavam 
e que inicialmente alimentaram 
os fornos. «Foi o embrião da in-
dústria vidreira portuguesa», 
resumiu Galopim de Carvalho. 

Além do vidro, a areia de quart-
zo é usada na indústria química – 
e era por exemplo para produzir 
ferro silício que se explorou o filão 
do Monte de Santa Luzia em Ca-
nas de Senhorim. O silício metáli-
co é outro produto, com aplicação 
na indústria eletrónica, de transís-
tores aos painéis solares. Há ain-
da outras aplicações conhecidas 

AULA 2:  
O QUARTZO  
NA INDÚSTRIA,  
DA PEDRA LASCADA 
À ELETRÓNICA
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Vidro, silicone, cimento, transístores. São 
múltiplas as aplicações, mas em Portugal ga-
nha a indústria vidreira, que nasceu em Coi-
na no séc. XVIII antes de se mudar para a Ma-
rinha Grande.

Marta F. Reis 
marta.reis@nascerdosol.pt 

Copo fabricado na Real Fábrica 
de Vidros Cristalinos de Coina

Sociedade
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do quotidiano do milenar quartzo, 
como a sílica gel, os saquinhos de-
sumidificadores que vêm em algu-
mas embalagens, ou ainda lixas. 
Mas também os silicones, usados 

da indústria à medicina, contam 
com quartzo nos seus componen-
tes ou ainda a fibra ótica, com a 
sua capacidade para canalizar a 
luz e informação, cimento, borra-

chas ou tinta. A piezoeletricidade 
é a propriedade que permite ao 
quartzo ser usado na relojoaria, 
por emitir carga elétrica e, ligado 
a um amperímetro, ser o suficien-
te para dar pulso a um relógio, 
substituindo as complicadas en-
grenagens suíças. Para isso, usa-
-se quartzo sintético, cujos primei-
ros ensaios remontam a 1905.  

E depois há locais onde o pro-
duto volta a juntar-se à matéria, 
mostrou no fim da aula Galopim 
de Carvalho. Na Califórnia, é fa-
mosa a Glass Beach, onde em 
tempos funcionou uma lixeira e 
as garrafas de vidro se desfize-
ram em pedras coloridas rola-
das, convivendo com as pedri-
nhas de quartzo que nunca tive-
ram outra vida.

Glass Beach na Califórnia, onde quartzo e vidro se reencontram

A fábrica  
de Coina  
‘foi o embrião  
da indústria  
vidreira 
portuguesa’,  
ensina Galopim  
de Carvalho

A
 Guerra na Ucrânia tem 
revelado o melhor e o pior 
da sociedade portuguesa. 

O melhor na atenção, na rejei-
ção da invasão russa, na mobili-
zação na ajuda à Ucrânia e no 
apoio e acolhimento aos refugia-
dos desta guerra. O pior na posi-
ção hipócrita e dissimulada da-
queles que não distinguem o 
agressor do agredido ou que 
procuram justificações para 
desculpar o agressor. 

Em geral, em Portugal, com as 
poucas exceções de alguns co-
mentadores e do PCP, a socieda-
de assumiu uma posição com-
prometida e empenhada contra 
a invasão da Ucrânia e no apoio 
ao povo ucraniano. Agora, foi as-
sumida uma outra posição, tão 
condenável quanto a dos defen-
sores do regime russo: o Chega 
faz depender o acolhimento dos 
refugiados da Ucrânia da sua na-
cionalidade e cultura de origem. 

Nesta semana, na Assembleia 
Municipal de Lisboa, a Câmara 
Municipal foi questionada sobre 
o acolhimento de refugiados da 
guerra, colocando em causa a re-
ceção de pessoas que, sendo re-
sidentes na Ucrânia, são de ou-
tras nacionalidades, num regis-
to que se confunde, obviamente, 
com racismo e xenofobia. 

Já sem surpresa foi, claro, o 
Chega, que defendeu a desuma-
nidade da rejeição em Portugal 
de refugiados, mesmo que fugin-
do à guerra, por serem do Ban-
gladesh ou do Nepal (exemplos 
verbalizados). 

 

Talvez a xenofobia e o racis-
mo não expressassem com 

tanta clareza a posição assumi-
da pelo Chega: 

«Para o Chega, uma coisa é 
receber todos os refugiados 
de guerra que vêm da Ucrâ-
nia. Outra coisa é receber (e 
nós somos completamente 
contra) gente que vem do 
Bangladesh, do Nepal e de ou-
tros países que nada têm q 
ver com esta questão. Estes 
senhores vêm da Ucrânia 
mas nós não temos que os 
atender são de outros países, 
não são ucranianos». 

Trata-se de uma afirmação in-
tolerável. Observar pessoas a fu-
gir da guerra e do sofrimento, 

mas rejeitá-las em razão da cor da 
pele ou da cultura de origem é de-
sumano. Deixar pessoas à porta 
da cidade, do país ou da dignida-
de, como sendo pessoas de condi-
ção infra-humana, é repugnante. 

 

Perante o esclarecimento de 
que se trata de refugiados 

vindos, como os demais, da Ucrâ-
nia, embora com diversas nacio-
nalidades, residentes nesse país, 
a justificação foi a seguinte: 

«A Câmara confunde racis-
mo com defesa dos contri-
buintes. Aquilo que nós esta-
mos aqui a falar é que nós não 
temos recursos para todos.» E 
ainda: «A nossa exceção é para 
os verdadeiros ucranianos». 

Com clareza, o presidente da 
Câmara assumiu que a sua vi-
são do mundo é aberta e multi-
cultural e a vereadora Laurin-
da Alves rejeitou a voz que ex-
prime racismo e afirmou que a 
sua opção é pelos verdadeiros 
seres humanos… Foi tranquili-
zador escutar estas posições. 

As atitudes referidas não sur-

preendem e são mais comuns do 
que se pode julgar. O egoísmo é 
uma reação frequente perante as 
dificuldades. O que é grave é que 
os partidos deveriam contrariar 
esses sentimentos, em vez de os 
promoverem e deles beneficiar. 

 

A solidariedade, o acolhimen-
to, o respeito pelos seres hu-

manos, independentemente da 
sua nacionalidade ou origem 
cultural, são traços da civiliza-
ção ocidental de matriz huma-
nista e cristã. Cada um escolhe 
de que lado quer estar. 

Perante atitudes como a rela-
tada, a escolha é simples e resu-
me-se a uma pergunta: como 
gostaria de ser tratado se isto 
acontecesse comigo?

Refugiados da Ucrânia, 
sim, mas só os brancos

A solidariedade,  
o acolhimento, 
o respeito pelos 
seres humanos, são 
traços da civilização 
ocidental de matriz 
humanista e cristã

ANTÓNIO PRÔA
BACK TO BASICS



14 ABRIL 202232

O uso de máscara deverá manter-
-se nas escolas durante o 3.º perío-
do deste ano letivo. Depois de pe-
dir um «último esforço» na Pás-
coa, a diretora-geral da Saúde não 
se quis comprometer com uma 
data para pôr fim à medida, dizen-
do apenas que «51% das crian-
ças entre os seis e 17 anos con-
traíram covid-19» e «retirar a 
máscara é um risco muito 
grande». No entanto, Graça Frei-
tas lembrou que as  crianças com 
menos de cinco anos não são obri-
gadas a usar aquela proteção.  

Em relação aos surtos nas es-
colas, a DGS avançou que não 
está a ser feita essa monitoriza-

ção. «Deixámos de contabilizar 
os surtos». Graça Freitas, fez um 
balanço da situação epidemioló-
gica em Portugal e alertou para o 
facto de a transmissibilidade ser 
«ainda muito elevada», aprovei-
tando para reforçar o apelo à ado-
ção de medidas de proteção indi-
vidual no período da Páscoa. 
Como «cautela», recomendou 
também «manter a distância fí-

sica com quem não se convive 
habitualmente», fazer um teste 
à covid antes dos encontros fami-
liares e manter as habituais me-
didas de higienização das mãos. 

«A pandemia não acabou», 
alertou Graça Freitas, sublinhan-
do que «estamos longe de um 
verão descontraído e seguro», 
sendo, por isso, essencial «conti-
nuar a vigilância epidemioló-

gica e recomendar as medidas 
de proteção individual». Ape-
sar de a tendência geral decres-
cente e de o R(t) ser inferior a 1, a 
diretora geral da Saúde afirmou  
que a taxa de mortalidade é ainda 
«preocupante», estando atual-
mente nos «28,5 óbitos por mi-
lhão de habitantes a 14 dias», 
isto é, como uma «tendência es-
tável e muito ligeiramente de-

crescente» e acima do limiar dos 
20 óbitos por milhão de habitan-
tes, a 14 dias, recomendado pelo 
ECDC para considerar a pande-
mia controlada e a meta traçada 
pelo Executivo para levantar as 
últimas restrições pandémicas. 

A responsável lembrou que os 
espaços fechados devem ser are-
jados e insistiu no uso de másca-
ra em convívios, em especial 
quando há «contacto com pes-
soas mais vulneráveis».  

Questionada sobre a quarta 
dose de vacinação contra a covid-
-19, a responsável esclareceu que 
ainda falta determinar para que 
grupos será necessário o reforço. 

O Governo aprovou o prolon-
gamento da situação de alerta no 
âmbito da pandemia até ao final 
do dia 22 de abril, e pelo menos 
até lá mantém-se a obrigatorie-
dade de uso de máscara em espa-
ços fechados e nos transportes 
públicos. Ainda assim, Graça 
Freitas afirmou que mesmo 
quando estas medidas forem le-
vantadas as autoridades de Saú-
de vão continuar a recomendar 
o uso de máscara para os servi-
ços de saúde e lares de idosos. 

Um jovem português, de 18 anos, 
filho do presidente da Câmara de 
Alcobaça, morreu, esta terça-fei-
ra de madrugada, durante uma 
viagem de finalistas em Marina 
d’Or, Espanha. O estudante ter-se-
-á sentido mal por volta das 5h, ao 
deparar-se com o facto de o seu  
quarto ter sido assaltado. Ainda 
foi levado para o hospital, onde 
acabou por morrer.

Jovem morre 
em Espanha

Portugal envia, nesta sexta-fei-
ra, para o Sul da Roménia uma 
Companhia de Atiradores do 
Exército, inicialmente compos-
ta por 174 militares, mas que vai 
ser reforçada para esta missão 
com meios materiais e humanos, 
em números não divulgados, e 
que incluem um módulo de ope-
rações especiais, um módulo 
conjunto de informações, um 
módulo de defesa antiaérea e um 
módulo geográfico e meteoroló-
gico, tendo o primeiro-ministro 
reiterado que os militares portu-
gueses não vão atuar na Ucrâ-
nia. Portugal envia ainda o ter-
ceiro pacote de armamento e me-
dicamentos para a Ucrânia, num 
total de 99 toneladas.

Militares 
portugueses 
na Roménia

Validados 290 testemunhos
A Comissão Independente criada para identificar os abusos sexuais 
na Igreja Católica portuguesa disse já terem sido validados um to-
tal de 290 testemunhos de abusos de menores. Pedro Strecht, o cor-
denador da Comissão Independente, disse que «alguns» testemu-
nhos «foram entregues em mão» ao Ministério Público e frisou a 
importância de «manter a relação aberta e de confiança mútua» 
com a Conferência Episcopal Portuguesa, assim como a «todos os 
elementos da Igreja Católica em Portugal».

Um português, de 22 anos, líder do 
mercado ilegal RaidForuns – que 
foi encerrado e viu as suas infraes-
truturas apreendidas –  foi detido 
no Reino Unido e está à espera de 
ser extraditado, na sequência da 
operação ‘Tourniquet’, coordenada 
pela Europol. O jovem, natural de 
Viseu, está acusado de seis crimes, 
entre os quais os de acesso indevido 
e fraude informática. Segundo o JN, 
naquele fórum era possível com-
prar o acesso a bases de dados de 
milhares de cartões de crédito e nú-
meros de contas bancárias.

Hacker detido 
no Reino Unido

VIAGEM DE FINALISTAS EXÉRCITO IGREJA CIBERSEGURANÇA

‘Estamos longe de um 
verão descontraído e 
seguro’, afirmou Gra-
ça Freitas, apelando à 
adoção de medidas de 
proteção no período 
da Páscoa, apesar de a 
tendência geral de-
crescente e de o R(t) 
ser inferior a 1.

Graça Freitas alerta: ‘A pandemia não acabou’

Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@nascerdosol.pt

MIGUEL SILVA

Máscaras até final do ano letivo
Sociedade
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Em Paz

Óbitos

Gilbert Gottfried 
N.1955  O ator e comediante norte-
-americano, conhecido sobretudo 
por ter emprestado a voz a Iago, o 
papagaio do filme de animação da 
Disney Aladdin, de 1992, morreu, 
esta terça-feira, aos 67 anos. De acor-
do com o agente do artista, citado 
pelo Washington Post, terá morrido 
na sequência de complicações rela-
cionadas com distrofia muscular. 
Nascido em Brooklyn, Nova Iorque, 
em fevereiro de 1955, Gottfried ini-
ciou-se no stand-up comedy com 
apenas 15 anos. Foi na década de 90 
que a carreira de sucesso que viria 
a construir teve o seu grande impul-
so, com uma série de papéis secun-
dários em filmes como Looks 
Who’s Talking Too (1990) Problem 
Child (1991) e Highway to Hell 
(1991). Em 2014, lançou o podcast Gil-
bert Gottfried’s Amazing Colos-
sal Podcast sobre clássicos do cine-
ma, que contava com entrevistas a 
personalidades do meio artístico. 
Foi ainda uma presença regular nos 
roasts de Bob Saget, Joan Rivers, Da-
vid Hasselhoff, Donald Trump e Ro-
seanne Barr, no Comedy Central. 

Jack Higgins 
N.1929  O escritor britânico Henry 
Patterson, que escrevia com o pseu-
dónimo Jack Higgins e era conhe-
cido pelos seus livros de espiona-
gem e suspense, morreu aos 92 
anos, anunciou a editora Harper-
Collins. Nascido em Newcastle, em 
julho de 1929, Patterson  publicou 
85 livros entre 1959 e 2017, dos quais 
se destaca The Eagle has Landed 
(1975), uma história de ficção que 
relata uma tentativa de sequestro 
do primeiro-ministro britânico 
Winston Churchill, durante a II 
Guerra Mundial, que vendeu mais 
de 50 milhões de exemplares.

Efemérides

John Wilkes Booth 
dispara sobre Lincoln 
14.04.1865 Faz hoje 157 anos do dia 
em que o mais admirado dos Presi-
dentes norte-americanos, Abra-
ham Lincoln, foi baleado na cabe-
ça no Teatro Ford em Washington. 
O assassino, o ator John Wilkes 
Booth, gritou: «Sic semper tyran-
nis! (Assim sempre aos tiranos!) 
O Sul está vingado», enquanto sal-
tava para o palco, aproveitando a 
agitação para fugir a cavalo. Lin-
coln morreu na manhã seguinte.

A
 conservadora Maria Tere-
sa Gomes Ferreira, que di-
rigiu o Museu Calouste Gul-

benkian durante quase trinta 
anos, morreu na quinta-feira em 
Lisboa aos 96 anos. A presidente 
da Fundação Calouste Gulbenkian 
recorda «a sua ação à frente do 
Museu, que ajudou a modelar», 
referindo que «esse legado ainda 
hoje permanece vivo». Isabel 
Mota destaca «a herança deixa-
da por esta figura maior da mu-
seologia portuguesa». 

Maria Teresa Monteiro de An-
drade e Sousa Gomes Ferreira 
nasceu em Lisboa no dia 12 de 
outubro de 1925. Licenciada em 

Filologia Românica pela Facul-
dade de Letras da Universidade 
de Lisboa, sua ligação à museo-
logia começou pelo Museu Na-
cional de Arte Antiga, sob a dire-
ção do historiador de arte Jorge 
Couto, antes de ingressar, em 
1956, na Fundação Calouste Gul-
benkian, dando continuidade ao 
programa de instalação do Mu-
seu em sede definitiva. Dirigiu 
o Museu desde a sua inaugura-
ção, em 1969, até 1998, ano em 
que se jubilou. Presidiu ainda, 
na década de 1990, ao Comité In-
ternacional de Artes Decorati-
vas do International Council of  
Museums (ICOM). 

Especialista em artes decorati-
vas francesas, Maria Teresa 

Gomes Ferreira foi responsável pe-
los setores de Mobiliário, Ourive-
saria e Objetos de René Lalique da 
Coleção Gulbenkian. Internacio-
nalmente, colaborou em diversas 
exposições retrospetivas da obra 
de Lalique, na Europa e nos Esta-
dos Unidos da América. Foi auto-
ra, entre outros, do catálogo René 
Lalique: Joias (1997). Enquanto 
curadora, foi também responsável 
por diversas exposições, como a ex-
posição evocativa dos 25 anos da 
Fundação Calouste Gulbenkian. 

Em nota de imprensa, o minis-
tro da Cultura, Pedro Adão e Sil-

va, lamentou a morte da conser-
vadora, sublinhando que «será 
recordada pela sua dedicação 
e ação em prol dos museus 
portugueses».

A
primeira mulher bastonária 
da Ordem dos Advogados, 
Maria de Jesus Serra Lopes, 

morreu esta sexta-feira, aos 88 
anos. Tendo exercido o cargo entre 
1990 e 1992, três anos depois seria 
agraciada com a Grã-Cruz da Or-
dem do Infante D. Henrique e em 
2005 com a Grã-Cruz da Ordem Mi-
litar de Cristo. Foi também a pri-
meira mulher escolhida como con-
selheira de Estado,  entre 1996 e 
2005, por indicação do então Presi-
dente Jorge Sampaio. E na hora da 
sua morte, Marcelo Rebelo de Sou-
sa recordou Maria de Jesus Serra 
Lopes como uma «mulher inde-
pendente e de espírito livre». 
Numa nota publicada no site da 
Presidência da República, lembrou 
«já com saudades, a amiga de 
longa data e mestra de prática 
jurídica desde meados dos anos» 
de 1960. «Advogada prestigiada 

e reconhecida entre os seus pa-
res, foi a primeira mulher basto-
nária da Ordem dos Advogados. 
Mulher independente e de espí-
rito livre, defensora intransi-
gente dos direitos fundamentais 
e da Liberdade, deixa o testemu-
nho de uma vida dedicada à jus-
tiça», lê-se na nota. 

O Presidente exprimiu ainda o 
desejo de «que todas as advoga-
das e advogados perpetuem o le-
gado que a Dra. Maria de Jesus 
Serra Lopes nos deixou em prol 
de melhor justiça». 

Nascida a 15 de julho de 1933, em 
Lisboa, Maria de Jesus Brito La-
mas Moreira Serra Lopes licen-
ciou-se em Direito em 1957, pela 
Universidade de Lisboa. Concluiu 
o I e II Ciclos do Curso Superior de 
Direito Comparado na Faculté In-
ternationale pour L’enseignement 
du Droit Comparé, em Estrasbur-

go. Entre 1975 e 1979 viveu no Bra-
sil, no Rio de Janeiro, onde além de 
ter exercido advocacia privada foi, 
igualmente, advogada do Grupo 
Sul América Seguros.  

 

Além de bastonária, desempe-
nhou vários outros cargos na 

Ordem dos Advogados, entre os 
quais o de membro do Conselho Ge-
ral, presidente da Comissão de Le-
gislação, vogal do Conselho Supe-
rior e vice-presidente do Conselho 
Superior. Ocupou ainda os cargos 
de Presidente para Portugal da 
Union Internationale des Avocats 
(UIA), representante de Portugal na 
Comissão para a Democracia pelo 
Direito e do Conselho da Europa. 

Era sócia da Serra Lopes, Cortes 
Martins (SLCM) e especialista nas 
áreas de contencioso, arbitragem, 
fusões e aquisições e financeiro. 
Mulher de António Serra Lopes, 
falecido há quatro meses e também 
sócio fundador da SLCM e mãe da 
jornalista Inês Serra Lopes. 

Em 1993, quando lhe foi atribuí-
da a Grã-Cruz da Ordem de Mérito 
por Mário Soares, no discurso de 
agradecimento vincou o seguinte: 
«Da Sociedade Civil é necessário 
um contra-poder a um estatismo 
que, nos últimos tempos, é nu-
vem escura a ameaçar a Justiça 
e as Liberdades, fui militante e 
não me pretendo reformar, nem 
deixar que o mandato termine.»

Diogo Vaz Pinto 
diogo.pinto@nascerdosol.pt

MARIA  
DE JESUS 
SERRA LOPES

1933-2022    Defensora da liberdade.

1.ª mulher bastonária da Ordem dos Advogados
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Maria Teresa Gomes Ferreira
1925-2022   A 1.ª conservadora-chefe e diretora do Museu Gulbenkian
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Q
uando em julho de 2018, é 
publicado o Decreto-Lei 
n.º 54/2018, diploma que 

estabelece como uma das priori-
dades da ação governativa a 
aposta numa escola inclusiva, 
onde todos e cada um dos alunos, 
independentemente da sua situa-
ção pessoal e social, encontram 
respostas que lhes possibilitam 
a aquisição de um nível de edu-
cação e formação facilitadoras 
da sua plena inclusão social, nós 
enquanto pais/EE de uma crian-
ça com incapacidade/deficiência 
motora grave (paralisia cere-
bral), vimos reforçada a nossa 
luta diária em garantir os seus 
direitos. 

Esta prioridade política viria, 
no nosso entender, concretizar 
o direito de cada aluno a uma 
educação inclusiva que pudesse 
responder às suas potencialida-
des, expectativas e necessida-
des, no âmbito de um projeto 
educativo comum e plural, que 
proporcionasse a todos a parti-
cipação e o sentido de pertença 
em efetivas condições de equi-
dade, contribuindo, decisiva-
mente, para maiores níveis de 
coesão social. 

Já estávamos cientes da impor-
tância do estabelecimento da 

Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência na garan-
tia e promoção dos direitos huma-
nos de todos os cidadãos e, em par-
ticular, das pessoas com deficiência. 

Contudo, ao longo dos 7 anos de 
existência do nosso filho, a nossa 
preocupação não se tem atenua-
do mas, pelo contrário, acentua-
do. Apesar dos vários instrumen-
tos e esforços que têm sido mobi-
lizados por nós (enquanto família) 
e muitas outras pessoas que se 
cruzaram no nosso caminho, e re-
conhecendo publicamente o seu 
empenho, a resiliência, a solida-
riedade, a justiça e o carinho, as 
pessoas com deficiência (e as suas 

famílias) continuam a deparar-se 
com demasiadas barreiras na sua 
participação, enquanto membros 
iguais da sociedade. 

 

Na passada quinta-feira, dia 7, 
todas as turmas da EB1/JI de 

São Domingos foram em visita de 
estudo ao Teatro Infantil de Lisboa. 

Estando o nosso educando inse-
rido na turma 1, do 1.º ano, e como 
não foram asseguradas as suas 
condições de transporte, a alterna-
tiva seria a não inclusão do mes-
mo na atividade dinamizada para 
todo o estabelecimento de ensino. 

 

Enquanto cidadãos que somos, 
reconhecemos que as crianças 

com deficiência devem ter pleno 
gozo de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais, em con-
dições de igualdade com as outras 
crianças; enquanto pais/EE, os sen-
timentos que vêm ao de cima são de 
enorme tristeza, mágoa, sentido de 
injustiça, quando vemos negados 
ao nosso querido filho os seus direi-
tos. Nós, enquanto família, somos a 
base dos nossos filhos e as atitudes 
em relação a eles são espelhadas e 
reproduzidas sob a forma de valo-
res, nesse sentido, não poderíamos, 

de maneira nenhuma, permitir a 
sua evidente exclusão na referida 
atividade. Perante tamanha falta de 
equidade, optámos pela única solu-
ção que permitiria a sua participa-
ção, o transporte ser assegurado 
por um elemento da família, o pai. 
Assim, nesse dia, 7 de abril, o nos-
so filho deslocou-se na viatura fa-
miliar, juntamente com o seu meio 
de locomoção diário, a cadeira de 
rodas elétrica, a fim de participar 
nas diferentes atividades progra-
madas para o dia. 

Já que as autarquias, em parce-
ria com a educação, afirmam e 
prosseguem com uma política 
educativa assente na construção 

de uma escola inclusiva, os trans-
portes escolares serão, certamen-
te, um instrumento indispensável 
à prossecução da equidade educa-
tiva que viabiliza o acesso à esco-
la, às artes e cultura, promoven-
do o sucesso educativo e social, 
ainda que os pais sejam parceiros. 

 

Pensar que a cadeira de rodas elé-
tricas constitui um problema e 

não uma solução na autonomia des-
ta criança é reconhecer que os prin-
cípios orientadores que suportam 
uma sociedade que se quer cada vez 
mais apta a lidar com a diferença e 
a valorizar a sua diversidade não es-
tão de todos assegurados. 

A nossa família e amigos sem-
pre exerceu um importante papel 
no percurso de vida desta criança, 
contrapondo-se à sua marginali-
zação. Nessa medida, é para nós 
evidente a importância de lhe pro-
porcionarmos todos os estímulos 
que, dentro do quadro da sua dife-
rença, o tornem uma criança com 
desejos, sonhos passíveis de serem 
concretizados, por meio dela, tor-
nando-se um cidadão pró-ativo que 
tem muito para dar à nossa socie-
dade, a qual só terá a ganhar com 
esta diversidade.

OpiniãoOpinião

A dura realidade… da Escola Inclusiva!

PATRÍCIA MONTEIRO MARQUES  
ENCARREGADA DE EDUCAÇÃO

Enquanto cidadãos, 
reconhecemos que  
as crianças com  
deficiência devem ter 
pleno gozo de todos  
os direitos humanos  
e liberdades  
fundamentais, em  
condições de igualdade  
com as outras crianças

A
 instalação da Assembleia da 
República deu posse à nova 
realidade político-partidária 

do hemiciclo. Mas de novo, só mes-
mo a legislatura, porque o conteúdo 
e ação política cheira a mofo. Para 
bem do país e do Portugueses é ur-
gente que oposição e Governo se-
jam energéticos, reformadores e co-
rajosos. Não basta assinalar efemé-
rides da liberdade e da democracia, 
cumprir calendários natalícios do 
regime e festejar dias em liberdade, 
se essa mesma liberdade não se tra-
duzir em mais liberdade para cada 
um dos portugueses. Será um erro 
mortífero, para o regime, se cair na 
arrogância de que essa liberdade 
inicia e termina no momento do 
voto. Transformar uma maioria ab-
soluta, numa maioria absolutíssi-
ma de poder, partilhada pelo parti-
do no poder e pelo poder do partido 
que quer o poder, é uma tentação 
que apenas alimentará mediocrida-
de e a falsa moralidade política.  

 

Quase 50 anos depois, o regime 
vive amordaçado aos interes-

ses, à liberdade dos poderes e com 
os mesmos problemas estruturais 
do país dos tempos fundacionais 
do regime. Sem que haja esperan-
ça ou perspetiva de mudança, Por-
tugal arrisca-se afundar cada vez 
mais do ponto de vista do desen-
volvimento e crescimento econó-
mico. Potenciar o melhor do nos-
so território, explorar o posiciona-

mento geocomercial face à Europa 
e ao mundo seja por via terrestre, 
marítima ou aérea só será possí-
vel com atração de investimento 
produtivo, que levará à criação de 
riqueza e crescimento económico. 
Mas para isso as empresas e famí-
lias tem que sentir a liberdade fis-
cal e burocrática de um Estado que 
lhes atormenta a vida e isso só se 
conquista com coragem e espírito 
reformista.  

A composição do novo, velho, 
Governo diz muito do que será esta 
maioria absoluta do Partido Socia-
lista. Um serviçal de poderes. Um 
ciclo político de continuidade, com 
pobreza, miséria e desespero das 
famílias e empresas. Um Governo 
que se confunde com um partido, 
um partido que se confunde com o 
estado. É sintomático de um estado 
doentio e ligado às maquinas. Todo 
um país é secundário, porque Por-
tugal apenas é o meio e não a razão 
para atingir o fim: poder! 

Continuemos a celebrar dias de 
democracia, numa falsa sensa-

ção de que somos livres. Seremos 
tão livres quanto os gestores do po-
der nos deixarem ser. Das autar-
quias locais ao estado central, há 
uma ditadura de estado instalada, 
alterne dos interesses económicos, 
da corrupção e da incompetência. 
Tudo isto acontece sob os holofotes 
da impunidade e o olhar de confor-
mismo dos portugueses. O sistema 
não assume responsabilidades e os 
seus responsáveis são intocáveis. 

Desenganemo-nos perante as cir-
cunstâncias, as dificuldades que cole-
tivamente hoje sentimos, são resulta-
do das ilusões que nos venderam. A 
economia é um castelo de cartas e o 
modelo social socialista aliado à falta 
de coragem política leva-nos a um ca-
minho sem retorno. Não baixar im-
postos, não se trata de uma imposição 
europeia, é uma desculpa para a op-
ção política. A Polónia, membro da 
UE, como Portugal, aprovou uma me-

dida temporária, sem qualquer tipo 
de autorização, e reduziu o IVA dos 
combustíveis de 23% para 8%, e dos 
alimentos essenciais como carne, pei-
xe, vegetais, fruta e leite, passou de 5% 
para 0%. Isto é governar para o povo 
e responder às necessidades reais de 
forma a contrariar a inflação.  
 

Não precisamos de subsídios, 
necessitamos sim é de um es-

tado e de um Governo que não nos 
assalte a cada momento que va-
mos ás compras, pagamos a ener-
gia ou abastecemos o carro. 

Fica evidente, que o Governo não 
terá repostas políticas, ou seja uma 
estratégia, para as empresas e famí-
lias ultrapassarem mais um mo-
mento coletivo difícil e de crise que 
estamos viver. O discurso político e 
a descrição de um país que está 
muito longe da realidade de mãos 
dadas com uma maioria socialista 
não augura nada de bom para Por-
tugal e os portugueses!

A maioria do poder 

FRANCISCO MOTA 
HISTORIADOR,  
GESTOR DE PROJETOS 
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D
eixemos a Ucrânia como 
tema.       
Todos sabemos como pode 

acabar. Mal. 
Não são suficientes as sanções 

porque muitos se encolhem. 
Não chegam as ajudas em equi-

pamento porque há uma dilação 
grande entre a oferta e a entrega. 

Não importa o primado do 
direito internacional porque é 
esquecido. 

Não se respeitam os direitos 
humanos porque não interessa. 

Fica-nos aquela recentíssima 
declaração do líder russo segun-
do a qual a intervenção foi certa 
e visa objetivos nobres. 

Os russos do Donbass terão di-
reito à revolta e à proteção. Os 
ucranianos dessa zona ganham 
passaporte para a Sibéria porque 
só aí estarão em segurança. 

Como várias vezes ao longo da 
história aconteceu. 

Como ali se concentraram os 
indesejáveis transportados. 

As dachas da Crimeia são para 
os russos. O mar também. 

Basta. 
Há limites para a desfaçatez. 
Regressemos ao nosso retângulo. 
Quando se esperava um pro-

grama de Governo recheado de 
novidade, surgiu um prato re-
quentado. 

Claro que dizem respeitar o 
programa eleitoral. É uma forma 
de legitimação. 

Mas a verdade é que tudo mu-
dou, entretanto. 

 

Há uma guerra com conse-
quências, há uma crise infla-

cionista, há um agravamento dos 
custos da dívida pública. 

Se isto não oferece justificação 
para o repensar das medidas, não 
sei o que o fará. 

Continua a ser um Governo a 
jogar à defesa. 

Permanece pobre de ideias e de 
iniciativa, é limitado nos objetivos. 

O celebrado programa de 
apoio à recuperação deixa de ter 
a relevância anunciada. 

Fica como tábua de salvação. 
Tem a nobre missão de uma boia. 
Reserva-se-lhe a função de ser-

vir de corredor humanitário. 
Por ele, os portugueses sairão 

do sufoco mais pobres, mais de-
penados, mais longe dos outros. 

É certo que parece, de novo, 
abrir-se a esperança do turismo. 

Porém, mesmo aí, as notícias 
sobre o défice recorde da TAP 
queimam-nos os ouvidos. 

Afinal serve para quê neste 
enquadramento? É motor ou 
trem de aterragem? Levanta voo 
ou desiste? 

De um momento para o outro 
ficou menos loquaz o primeiro-
-ministro. 

Fala com menos entusiasmo, 
repete as palavras e as ideias. 

É certo que o Governo foi ge-
ralmente agressivo no debate na 
Assembleia. Ninguém se deve 
preocupar, é um reflexo condicio-
nado, é a breca. 

Mas, no geral das intervenções, 
mostra ser diferente. 

Pedro Nuno Santos é uma som-
bra, o ambiente perdeu a barba e 
a agressividade da voz rouca. 

Novidades? Interessantes.  
 

O ministro da economia não 
deixa de configurar o gestor 

da Partex e o ministro das Finan-
ças não despe a farda de Presi-
dente da Câmara de Lisboa. 

Uma foi alienada, outra foi per-
dida. 

Parecem, parecem mesmo, ser 
as postas restantes. 

Foi aprovada a proposta de or-
çamento, na mesma linha do pro-
grama. Depende... 

E logo agora que a oposição se 
dividiu mais, a esquerda cristali-
zou, a direita está em obras e o PSD 
ameaça preparar-se para deixar de 
deitar barcos de papel no reman-
so das águas de um rio parado. 

A maioria no Governo, final-
mente a maioria! 

Na pior altura. 
Resta a aprendizagem, a tenta-

tiva, a procura do ritmo certo. 
O tempo, esse grande escultor. 
Do seu aproveitamento depen-

de o êxito ou o fracasso. 
Qual é o problema?  
É que o Governo acha que o tem 

e Portugal pensa que o perdeu.

O tempo, 
esse grande escultor

CARLOS ENCARNAÇÃO

A
 invasão russa da Ucrânia 
está a ser condenada pela 
maioria das pessoas civili-

zadas. No entanto, há minoria 
ruidosa que, com maior ou me-
nor sofisticação, apoia Putin e 
desvaloriza os seus crimes. A 
sua lógica assenta na equipara-
ção da vítima ao agressor, no 
«compreender as motivações», 
no «sim, mas…». Por muitas 
imagens de horror que vejam, 
por mais testemunhos das atro-
cidades dos soldados russos que 
ouçam, não se comovem, nem se 
retratam. Putin é o seu herói. 

Tal posição não surpreende 
ninguém quando vinda de gente 
ligada a partidos que apoiam di-
taduras e sonham com o fim da 
democracia burguesa. Mas já se 
torna difícil de entender quando 
é subscrita por pessoas que sem-
pre levantaram a voz contra a 
guerra e defenderam a liberdade.  

Ora só encontro uma explica-
ção para este comportamento pa-
radoxal: estes senhores e estas se-
nhoras estão apaixonados por 
Putin. O que é perfeitamente 
compreensível, pois ele é um dos 
homens mais charmosos do 
mundo. Quem pode resistir àque-
las imagens em que Putin apare-
ce em tronco nu, depilado e com 
uns óculos que parecem ter sido 
feitos na RDA? Quem pode resis-
tir ao seu andar de pato marreco, 
à sua voz monocórdica e ao seu 
olhar glacial? Quem pode resis-
tir às suas bochechas inchadas 
de botox e princípios de calvície? 

Quem pode, enfim, não desejar 
umas férias nas Maldivas com 
Putin? 

 

Até eu, que sou heterossexual 
(enquanto for possível), qua-

se não resisto quando vejo o ho-
mem sentado na sua mesa quilo-
métrica a ameaçar o Ocidente. 
Paul Newman, Tom Cruise, Zezé 
Camarinha– que hipóteses pode-
riam ter estes galãs ao lado de Pu-
tin? Dizem que as mulheres rus-
sas são as mais bonitas do mun-
do, mas o que vale uma Svetlana 
com um metro e oitenta, loira de 
olhos azuis e corpo escultórico, ao 
lado do nosso pequeno Vladimir? 
Putin é realmente irresistível. In-
directamente, devido a paixões 
suicidas, já matou mais homens 
e mulheres não correspondidos 
do que outros civis durantes as 
suas guerras. 

É portanto provável que uma 
vaga de paixão putiana esteja a 
assolar os corações de muitos co-
mentadores e militares. Assim 
como eu uma vez sonhei com uma 
tenista russa, também eles pode-

rão estar a ter sonhos com Putin. 
E ei-los a passear a cavalo com Pu-
tin pelas estepes, em tronco nu e 
com vontade de tirar o resto da 
roupa, rumo a um antigo Gulag 
onde se submeteriam à experiên-
cia de serem dominados pelo di-
tador rastejando às suas ordens 
pelo solo, levando umas palmadas 
no rabo e, para os mais ousados, 
chamando-lhe Padrinho. 

 

Hoje, é normal casar apaixona-
damente num dia e, no outro, 

querer mudar de sexo, desejar 
meter os vizinhos na cama ou 
enamorar-se por Homer Simpson. 
São experiências de autodesco-
berta da personalidade enrique-
cedoras do ser humano. E eles e 
elas, «num solitário andar por 
entre a gente», dão ais por Putin.  

Camões cantou ainda que 
«amor é fogo que arde sem se ver». 
E assim, mesmo sendo o homem 
tão gelado, queimam-se-lhes os de-
dos quando escrevem ternamen-
te o seu nome em crónicas de jus-
tificação da barbárie. 

 

Há, porém, um sério problema 
para estes apaixonados: Pu-

tin não os (as) ama. Je t’aime moi 
non plus. Por mais cartas român-
ticas que escrevam nos jornais, o 
coração de Putin pertence a uma 
antiga ginasta russa e aos oligar-
cas. Temo, pois, que ante este 
amor não correspondido possa 
haver uma vaga de suicídios se-
melhante à dos seguidores do 
Templo do Povo na Guiana.

Quem pode resistir 
àquelas imagens  
em que Putin aparece 
em tronco nu, depilado  
e com uns óculos  
que parecem ter  
sido feitos na RDA? 
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Putin: a explicação erótica
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«Tudo pode ser tirado ao ho-
mem exceto uma coisa: a últi-
ma das suas liberdades – esco-
lher a sua atitude em cada cir-
cunstância». 
Viktor E. Frankl [sobrevivente de 

Auschwitz], Man’s Search for 
Meaning 

 
«A vida não examinada, não 
vale a pena ser vivida». 

Sócrates 
 

«A linha entre o bem e o mal 
não separa países, nem parti-
dos políticos nem mesmo clas-
ses sociais; esta linha passa por 
cada coração humano». 

Aleksandr I. Solzhenitsyn,  
O Arquipélago Gulag 

 
Queridas Filhas, 

 

O
s três autores citados acima 
foram perseguidos, presos 
e julgados pelo que pensa-

ram. Um deles (Sócrates) morreu 
os outros dois miraculosamente 
sobreviveram apesar de milhões 
mortos junto deles tanto em cam-
pos de concentração Nazis como 
nos Gulags da Sibéria. Não mata-
ram ninguém. Não roubaram 
nada. O crime deles? Não abdica-
rem da sua própria consciência.  

Jesus avisou-nos disso quando 
disse: «Se alguém quiser acom-
panhar-me, negue-se a si mes-
mo, tome diariamente a sua cruz 
e siga-me» [Lucas 9:23] Ele próprio 
foi condenado à morte pelas suas 
ideias depois de uma entrada triun-
fal em Jerusalém no Domingo de 
Ramos. Talvez o caso mais espeta-
cular de passar de herói a zero num 
curto espaço de tempo. 

Para a nossa sociedade atual que 
tanto se alimenta da imagem públi-
ca, como vemos nas redes sociais 
tal seria uma catástrofe. Tantos ado-
lescentes se suicidam todas as se-
manas por humilhações públicas.  

 

Esta pressão social não desapa-
rece depois da juventude. 

Amigos julgam pelo partido que 
se segue, pela religião que se pro-
fessa, ou até o simples facto de ser 
religioso. Aqui nos USA nos últi-
mos anos temos explorado novos 
limites deste sentimento: ser acu-
sado de ser racista pelo simples 

facto de ser caucasiano, pressu-
posto de ser privilegiado por ser 
homem, ou mesmo o julgamento 
de quem decide ou não tomar a 
vacina. Sociedades, escolas e ci-
dades decidem banir opiniões, li-
vros e pessoas. No mundo em des-
envolvimento vemos antipatia 
pelo ocidente dado o passado co-
lonialista. Isto apesar de nenhu-
ma das pessoas vivas ter sido 
dona de escravos ou colonialista. 

Mas todas estas posições ali-
mentam a narrativa de muitos 
que gostam de dividir o mundo en-
tre os ‘Nós e os ‘Outros’ malignos. 
Mas a realidade é que o mal está 
dentro de cada um de nós como 
bem observou Solzhenitsyn. 

 

Aqui surge uma pergunta bem 
razoável: porque não jogar o 

jogo deles? Porque não repetir a 
opinião prevalente de forma aco-
lhedora? Porque não adotar a cor 
do momento? Porque não virar 
para onde sopram os ventos? 

Muitos seguem essa filosofia 
com muito sucesso. Em política, 
em empresas e organizações gran-
des e mesmo em grupos de ami-
gos. Na realidade, parece ser até a 
estratégia mais racional e eficaz. 
Qual o problema desta filosofia?  

Depende da conceção de vida de 
cada um. Se acreditamos que o ob-
jetivo é viver sem problemas e 
confortavelmente, trata-se de uma 
opção razoável. Se queremos di-
nheiro, poder e fama, a estratégia 
funciona bem. Trocamos as nos-
sas opiniões e as nossas convic-
ções por isso. Muitos nos elogia-
rão. Seremos felizes, realizados? 
Só cada um pode responder a isso. 

Por outro lado, se acreditamos 
que estamos aqui por uma razão 
que nos transcende, essa opção não 
é tolerável. Se acreditamos que so-
mos únicos e irrepetíveis, então a 
nossa consciência é sagrada. Algo 
que ninguém tem controlo, nem 
pela força, sem a autorização de 
cada um de nós. Não podemos pro-
fanar a nossa consciência. Resisti-
mos a propagandas e procuramos 
a verdade com honestidade acei-
tando as consequências disso. 

Sim as consequências físicas e 
sociais disso serão desagradáveis. 
Temos que aceitar a nossa cruz. 
Mas protegemos a parte de nós 
que é sagrada. Apesar de humi-
lhado, despido e privado da sua fa-
mília, Viktor Frankl descobriu 
em Auschwitz que o mais sagra-
do dele era intocável pelos nazis. 

 

Seguindo este caminho pode-
mos ter a esperança de che-

gar à Páscoa: ressuscitar com Je-
sus para uma vida eterna. Dei-
xando atras de nós as sementes de 
inspiração para os que nos segui-
rão. Vemos isso pelas páginas da 
história em muitos heróis. E ve-
mos hoje em dia no povo ucrania-
no que aceitou pegar na sua cruz. 
Tenhamos a forca deles para es-
colher a nossa vida, a nossa cruz, 
confiantes na Páscoa que um dia 
nos esperará.

Podemos ter  
a esperança de chegar 
à Páscoa: ressuscitar 
com Jesus para  
uma vida eterna. 
Deixando atras  
de nós as sementes  
de inspiração para  
os que nos seguirão
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O sagrado e o profano

A
 designada extrema es-
querda e direita alcança-
ram perto de 50% dos vo-

tos em França, nestas eleições. 
Não é um epifenómeno, mas um 
sintoma de algo mais profundo. 

Le Pen e Melenchon são cria-
ções e netos de Mitterrand, que foi 
também o coveiro do socialismo 
e um dos grandes promotores da 
ideia de União Europeia Maastri-
chtiana, a Europa como centro co-
mercial sem direito a soberania 
ou identidade… O republicanis-
mo e o socialismo destruíam-se.  

Mitterrand, que curiosamen-
te veio da extrema-direita, aca-
bou por desmantelar o partido 
socialista francês, e falsificar os 
princípios com o ardil dos epí-
tetos sinuosos da “geração mo-
ral”, que herdaria o desencanto 
do Maio 68. 

Com a ‘geração Mitterrand’ a 
esquerda afasta-se dos trabalha-
dores e do povo, até da França e de 
uma identidade nacional. Esses 
conceitos como Michel Onfray 
muito bem explica, foram arru-
mados como Petanistas, os Vichys-
tas e Marechalistas e mais tarde 
desceram mais uns degraus, fa-
zendo já só parte dos nacionais-so-
cialistas, extrema-direita, etc.. 

A identidade de um país, os 
seus melhores valores ficaram 
não só órfãos, como foram cola-
dos a ‘um passado execrável’ e a 
um ‘futuro a evitar’. Restariam 
os belos discursos e um hiperli-
beralismo económico globalista 
com a caução multiétnica e a cau-
ção do festival dito progressista.  

 

O ideal francês que foi republi-
cano e socialista será dora-

vante colado ao colaboracionista, 
a nova França é a do resistente, 
do imigrante. Tudo construções 
que têm uma má relação com o 
plano dos factos. Mais uma vez 
como nos relata Onfray, o projeto 
da identidade francesa , dos direi-
tos e deveres do cidadão francês, 
o projeto de nação e identidade 
francesa, o projeto nacional e co-
munitarista, foram abandonados. 
Quem o aproveitou foi a contesta-
ção antissistema, que é um pro-
duto da desestruturação do pró-
prio sistema.  

Em seu lugar surge o projeto 
multicultural e pluriétnico e as-
similacionista, projeto pan-étni-

co de tipo americano e do direi-
to a ser francês para todos e das 
questões societais. 

 

A Europa económica e esse 
projeto societal substitui um 

projeto social e o respetivo enrai-
zamento. A narrativa gaulista, 
republicana e socialista matri-
ciais são agora racistas e fascis-
tas… O inimigo não é o que se re-
cusa assimilar-se para se tornar 
francês, mas sim o francês típi-
co, como os ‘pequenos brancos’, 
o trabalhador e o povo… Como 
resultado, o socialismo e os re-
publicanos desaparecem e os 
seus ‘valores’ agora execrados fo-
ram adotados por partidos con-
siderados extremistas, e que 
também o são… O povo, o fran-
cês típico ficou órfão, uma orfan-
dade violenta no plano social, 
económico e cultural.  

O grande problema é que a or-
fandade persiste e os Le Pens e 
os Mélenchons deste mundo 
não são os verdadeiros herdei-
ros dos valores que filiavam e 
que foram abandonados. Fazem 
parte do problema. 

Esta União Europeia, com a 
invasão Russa, revelou um fôle-
go inesperado. Apenas momen-
tâneo? Ainda há valores e espe-
rança? Duvido, mas neste mo-
mento concreto a instabilidade 
seria destruidora.  

 

O projeto europeu falhou no 
fundamental. A Europa da 

cultura, da liberdade, dos valores, 
das ideias e da democracia foi do-
minada pela Europa do mercado 
económico e um totalitarismo 
económico-jurídico mascarado 
de tecnocracia progressista as-
sente num projeto de desenraiza-
mento de um ideal cultural que 
respeitaria as soberanias e as 
identidades nacionais e culturais.

Miterrand o avô de Le Pen 
e Mélenchon

Esta União Europeia, 
com a invasão Russa, 
revelou um fôlego 
inesperado. Apenas 
momentâneo?  
Ainda há valores  
e esperança? 
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OpiniãoOpinião

1.
Cavaco Silva quebrou o silên-
cio e escreveu, com estrondo, 
aquilo que muitos têm dito, 

em surdina (ou sem repercussão), 
sobre António Costa – não é pessoa 
para fazer as reformas urgentes e ab-
solutamente necessárias, sejam elas 
na Justiça, na Administração Públi-
ca, na Fiscalidade ou no Trabalho. 
Salientando que Portugal continua 
a perder posições na Europa no que 
se refere aos rankings do PIB per ca-
pita, não vislumbra, com o perfil do 
Primeiro-ministro, a coragem neces-
sária a este Governo para quebrar 
com o atual círculo vicioso, apesar 
dos milhares de milhões de euros 
que têm entrado (e irão continuar a 
entrar) provindos de uma até agora 
generosa União Europeia. 

Discutiu-se há dias o Programa 
de Governo para 2022 e, infelizmen-
te, temos de dar razão a Cavaco Sil-
va. De todos os discursos parlamen-
tares sobra a convicção de que o 
caminho de empobrecimento ge-
neralizado trilhado nos últimos 
anos irá continuar. Não se ouviu um 
rasgo a trilhar novos horizontes, 
para além de uns discursos sempre 
inflamados e sonhadores do minis-
tro António Costa Silva, querendo 
impressionar tudo e todos com pers-
petivas fantásticas para Sines e para 
a Economia nacional, mas logo ‘bor-
rando a pintura’ com o anúncio de 
novo imposto sobre lucros extraor-
dinários, implicitamente afugentan-
do investidores internacionais que 
já ficaram a saber a partitura es-
querdista deste Ministério. 

Um Governo de maioria absolu-
ta é uma oportunidade fantástica 
para, dentro da matriz social do Go-
verno, virar Portugal para um futu-
ro diferente. Costa poderia ficar na 
história por ter colocado Portugal a 
crescer, a recuperar posições perdi-
das pela gestão sucessiva de gover-
nos (em particular de Sócrates) que 
nos conduziram à bancarrota de 
2011. Temos a sorte de um PRR que 
será um filão de dinheiro que, a par 
da modernização administrativa do 
Estado, poderia lançar as bases para 
um Portugal mais eficiente, incenti-
vando a economia privada como 
verdadeiro motor do investimento. 

Mas, realmente, temo bem que 
qualquer ousadia que a maioria do 
Parlamento apoiaria, seja apoucada 
por ideologias ultrapassadas, por aná-
temas colados de esquerda ou direita 
consoante a matriz da ousadia e quais-

quer ideias de verdadeira reforma na 
Justiça, na Administração Pública, 
na Fiscalidade ou no Trabalho não 
saiam do papel. Nos entretantos, a 
oposição atordoada vem falar de re-
posição da austeridade em vez de cri-
ticar primordialmente a inexistência 
de visões reformistas e de crescimen-
to do Governo, deixando a liderança 
da oposição a Cavaco Silva… 

Resta falar um pouco do ambien-
te internacional que nos rodeia: os 
partidos e regimes que na direita 
política mais combatem (por den-
tro) a União Europeia são aqueles 
que Putin mais tem apoiado, sem-
pre dentro da velha máxima que os 
extremos se tocam. Depois de Or-
ban ser reeleito por larga margem 
na Hungria vencendo categorica-
mente a oposição toda unida, te-
mos agora as eleições francesas 
com Marine Le Pen a disputar 
‘taco a taco’ com Macron a Presi-
dência. Ou seja, o trabalho de ‘for-
miguinha’ de Putin pode começar 
a surtir efeitos, capitalizando des-
contentamentos e contribuindo 
para implodir a União Europeia. 

Tempos difíceis se perspetivam 
para a economia internacional, 
pressionada por uma guerra in-
compreensível para o Ocidente, in-
capaz de ter vislumbrado a tempo 
o expansionismo russo, apesar da 
Crimeia (2014), Ossétia do Sul e 
Abecásia (2008). A realidade é que 
as dependências económicas da 
Rússia, habilidosamente urdidas 
durante anos por Putin, consti-
tuem graves entraves à Europa e é 
com estes cenários de arrefecimen-
to económico internacional com 
que a débil economia de Portugal 
se confronta, agravados por uma 
inflação persistente, geradora de 
tensões sociais. Tempos difíceis se 
avizinham e técnicas (ou táticas) 
de adiar o enfrentar de problemas 
e de não fazermos os trabalhos de 
casa preconizados por Cavaco Sil-

va, entre tantos doutrinários, só irá 
contribuir para os agravar.  

‘Ousar lutar, ousar vencer’ é uma 
velha máxima da esquerda e Costa 
bem poderia segui-la, lembrando-
-se ao mesmo tempo uma afirma-
ção de Nikesh Arora (Palo Alto 
Networks), igualmente aplicável na 
política: «A competição no futuro 
não será disputada entre gran-
des e pequenos, mas entre rápi-
dos e lentos». Eu acrescentaria: 
dos mais ousados, também! 
 

2.A TAP apresentou um (terrí-
vel) prejuízo de Eur 1.599,1 mi-

lhões, incluindo custos não recor-
rentes de Eur 1.024,9 milhões, que 
englobam o encerramento das ope-
rações no Brasil. No entanto, se fi-
zermos uma análise ‘mais fina’ aos 
resultados constatamos notícias 
aparentemente positivas como o 
EBITDA (anual) ter sido positivo 
em Eur 11,7 milhões, por efeito de 
um EBITDA de Eur 176,4 milhões, 
no 2.º semestre de 2021, embora não 
nos possamos esquecer que, por in-
fluência da IFRS 16, os custos das 
rendas de leasing de aviões vêm to-
das abaixo desta linha e estarão per-
to dos Eur 500 milhões (cerca de Eur 
200 milhões acima de 2020, seja pelo 
efeito da desvalorização cambial, 
novos aviões e/ou outra razão).  

O movimento de passageiros (5,8 
milhões) cresceu 25% face a 2020, 
mas a carga dos aviões – 63%, face 
a 80% em 2019, indicia menor efi-
ciência na utilização da frota. Em 
suma, do ponto de vista operacio-
nal, ainda há muito a fazer. Adicio-
nalmente, é surpreendente consta-
tar que o ano de 2021 termine com 
um cash de Eur 812,6 milhões! Se 
pensarmos que no OE 2022, a dupla 
Medina/Leão introduziu uma ver-
ba adicional de Eur 990 milhões, dá 
que pensar para que será necessá-
ria tanta massa, dado que, entre 
2020 e 2021, a TAP recebeu mais de 
Eur 2,2 MM do Estado, dos quais 
terá já despendido Eur 1,8 MM 
(considerando o aumento do cash).  

Apesar dos sinais de esperança 
para o futuro, não invalida que a 
hipótese de integração da TAP 
num grupo europeu, suscitada por 
Pedro Nuno Santos, se continue a 
colocar. Mas, o mais importante de 
tudo, será a leitura que a União Eu-
ropeia fará destes números, para 
se continuar a acreditar que tere-
mos uma TAP portuguesa.

N
um tempo de guerra, como 
este que estamos a viver, 
não será demais pensar no 

significado da Páscoa que estamos 
a celebrar. Num dos hinos do dia 
de Páscoa (Sequência Pascal), diz-
-se a certa altura que a «a morte a 
vida travaram um duelo» e, de 
facto, assim tem sido desde o prin-
cípio da humanidade. Cristo, con-
tudo, travou a batalha final e ven-
ceu a morte, ressuscitando para 
sempre. Todos aqueles que acre-
ditarem nele e receberem o batis-
mo, diz Jesus, ressuscitarão com 
ele e terão a vida eterna. 

Este parece ser apenas um dis-
curso poético sobre o duelo que 
se trava na vida humana e que, 
eufemisticamente, poderia signi-
ficar um combate do final da nos-
sa vida. Muitos pensam que re-
ceberão a vida eterna quando 
morrerem e no fim dos tempos 
ressuscitarão incorruptíveis (o 
que não deixam de ser verdade). 
No entanto, a Ressurreição de Je-
sus ilumina, não apenas o final 
da nossa vida, mas toda a nossa 
vida, isto é, aquele acontecimen-
to iluminou toda a história que 
está para trás até ao nosso pai 
Adão e toda a história que se de-
senrola até ao final dos tempos.  

Trava-se um combate entre a 
vida e a morte de Cristo, mas, tam-
bém, entre a vida e a morte de 
cada um de nós concretamente. A 
Ressurreição de Cristo como que 
relativiza todas as nossas priori-
dades e ressuscita as nossas vidas 
mortas, ilumina a escuridão mais 
interior de nós mesmos e faz-nos 
experimentar, já hoje, a vida eter-
na. E esta vida eterna não a toca-
mos apenas no final da nossa 
vida, porque ela manifestou-se na 
terra e nós vimos a sua glória. 

 

É este mesmo acontecimento 
que faz derramar sobre todos 

os ossos mortos da nossa vida um 
Espírito que dá vida. Aqui os 
mortos ressuscitarão e os ossos 
ganharão carne. Será insuflado 
sobre cada um de nós o Espírito 
de Cristo e a esperança será res-
tabelecida. Porque é o Espírito de 
Deus que faz novas todas as coi-
sas. É o Espírito de Deus que nos 
concederá a paz. 

Talvez poucos sabem que os ju-
deus não se cumprimentam uns 

aos outros com a nossa saudação: 
«Bom dia!». Os judeus costu-
mam cumprimentar-se com uma 
saudação muito particular: 
«Shalom!», que quer dizer A 
paz»! Por isso, em Israel, quando 
entramos numa loja ou num res-
taurante, onde quer que seja, di-
zemos sempre «Shalom!». É 
uma sociedade muito curiosa, 
porque se cumprimentam sem-
pre com esta saudação. Na verda-
de, os árabes também: «Salam 
Aleikum» – «A paz de Deus!». 

Ora, no próximo domingo, dia 
de Páscoa, e nos domingos se-
guintes, os textos que a Igreja nos 
dará para escutarmos apresen-
tam-nos Jesus a dar esta mesma 
saudação depois da Ressurrei-
ção: «Shalom!»… A paz esteja 
convosco! Na realidade, é a pri-
meira palavra que ele dá assim 
que aparece aos discípulos.  

 

É curioso que as profecias do 
Antigo Testamento anuncia-

vam uma paz do messias, isto é, 
que nos dias em que viesse o mes-
sias haveria uma grande paz até 
aos confins do mundo. Um dos pro-
blemas que os Judeus têm para re-
conhecer Jesus como messias diz 
respeito especificamente a isto. Se 
ele é o messias e se, de facto, Deus 
já enviou o seu Ungido ao mundo 
para o salvar, então porque conti-
nua a haver guerra e desentendi-
mentos e problemas entre nós. De-
veria haver um período de paz. 

Este é realmente a questão que 
se nos coloca todos os dias… se 
Deus existe, se Jesus é o Messias 
ungido por Deus para nos salvar, 
porque assistimos ao sofrimen-
to dos inocentes, à violação das 
mulheres e das crianças e à mor-
te de milhares de ucranianos? 
Porquê? Porque se matam uns 
aos outros tendo, ainda por cima, 
a mesma fé, o mesmo Deus? 

 

Precisamos todos de entrar 
dentro do mistério de Jesus 

Cristo nesta Páscoa para experi-
mentarmos, de verdade, o que si-
gnifica a paz do messias Jesus, isto 
é, a Paz dada por Cristo aos seus 
discípulos! Talvez haja coisas que 
não compreendamos fora na nos-
sa existência relacional. Se entrar-
mos na Páscoa podemos perceber 
o que significa «Shalom».

Shalom! A paz  
esteja convosco!

O futuro será sempre dos mais 
rápidos (e ousados)!

MANUEL BOTO  
ECONOMISTA

NO MEIO DE NÓS

EDGAR CLARA
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HENRIQUE PINTO DE MESQUITA

U
ma das coisas boas de 
ser-se novo é ainda haver 
um montão de coisas 

para se fazer pela primeira vez. 
Ainda se conhece a beleza das 
Azenhas do Mar pela primeira 
vez, ainda se vive amor pela pri-
meira vez, ainda se prova lam-
preia à bordalesa pela primeira 
vez. A palavra ‘ainda’ surge 
como que uma bomba-relógio 
indicadora de que ainda há algo, 
mas que esse algo está em vias 
de terminar, levando consigo a 
palavra quando assim for. «Ain-
da há rissóis?». «Há-os, ainda, 
mas estão prestes a acabar» – 
e aí, findos os rissóis, o ‘ainda’ 
explode e a coisa fica-se por ali. 

(os rissóis são as nossas vidas). 
Aqui chegados, a sugestão 

mais razoável, parece-me, será 
a de criar tantos ‘aindas’ 
quanto possível. Criar 
‘aindas’ é criar vida. E 
criar ‘aindas’ está aber-
to a qualquer idade, pois 
ser-se novo é sê-lo de es-
pírito. O João, que tem 70 
anos, tem tantos ‘aindas’ 
por gastar como o José, 
que tem 25. Os ‘aindas’ 
do José talvez sejam 
mais óbvios: ainda vai ter filhos, 
ainda lhe vão morrer os pais, 
ainda vai comprar um descapo-
tável a prestações. Mas, nem por 
isso, o João, que é mais velho, 
tem menos ‘aindas’ do que o Jo-
sé: a vida é tão deliciosamente 
infinita que, por mais imagina-
ção, tempo e vontade que tenha-
mos, nunca a conseguiremos sa-
borear toda. E é por isso que os 
‘aindas’ são infinitos e que, en-
quanto formos vivos, a vida tam-
bém o é.  

 

Li um dia que um escritor ja-
ponês centenário estava a co-

meçar a aprender sueco. Ainda 
estará? Se sim, está vivo: porque 
ainda tem ‘aindas’ por cumprir. 
O Jotta está a construir uma 
casa de férias não sei onde. Ain-
da estará? Se sim, está vivo: por-
que ainda tem ‘aindas’ por cum-
prir.  Numa gala do IPO, o Miguel 
Araújo cantou a sua música 
Ainda estamos aqui. Ainda que 
com cancro, ainda que em sofri-
mento, ainda que com incerteza, 
estão: ali. Ainda há ainda; ainda 
há vida. A vida é ainda. 

Existir é ter-se um milhão de 

‘aindas’ guardados no bolso 
para se gastar por aí. Quanto 
mais ‘aindas’, mais vida: «ain-
da não provaste o bacalhau 
de São João de Rei?», «ainda 
não conheces Ronda?», «ain-
da não olhaste com atenção 
para as letras do Reininho?». 
Ter-se ‘aindas’ para gastar é ter-
-se vidas para gastar. Os gatos 
nascem com sete vidas, nós nas-
cemos com uma infinidade de 
‘aindas’.  

(e, por isso, nascemos com 
mais sorte do que os gatos). 

 

Mais facilmente se acha a 
vida triste do que bonita. A 

beleza precisa de músculo para 
o ser, já à tristeza basta-lhe um 
pano rasgado. Para ser-se triste 
qualquer coisa dá, para ser-se fe-

liz é preciso conseguir pôr o 
peão a rodar. Os ‘aindas’ ainda 
serão muitos pela vida fora. E 
nem todos serão a almoçar ba-
calhau em São João de Rei: mui-
tos serão em cemitérios, salas de 
hospital, salas de pensamentos 
(«ainda pensas nela?»).   

Mas ainda estamos aqui: 
«ainda estamos na praia», 
«ainda estamos apaixona-
dos», «ainda estamos vivos».  

(tic-tac-tic-tac).  
Venha o senhor ceifeiro. En-

quanto ele não vier, enquanto o 
‘ainda’ ainda for, estaremos vi-
vos. Para sempre vivos, para sem-
pre infinitos. Para sempre ainda. 

Sintra, 11 de Abril de 2022

A vida é ainda

O
 processo de construção 
europeia leva já setenta 
anos. No próximo dia 18 

de abril cumprir-se-á o 71.º ani-
versário da Comunidade Euro-
peia do Carvão e do Aço, que foi 
a precursora da Comunidade 
Económica Europeia, que evo-
luiu já no nosso tempo de vida 
para a União Europeia, na qual 
atualmente vivemos. 

Os primeiros passos dados na 
construção europeia acontece-
ram num período em que a Euro-
pa se tentava reconstruir, depois 
da mais terrível das guerras que 
a assolou. Os objetivos da CECA 
foram muito claros, facilitar as 
trocas comerciais de carvão e de 
aço, que eram os recursos essen-
ciais para a industrialização, 
mas também para a construção 
do poder militar. Quando a Fran-
ça e a Alemanha Ocidental se 
juntaram numa organização 
transfronteiriça que partilhava 
os recursos necessários para se 
travar uma guerra, foi lançada 
uma semente, que o futuro da Eu-
ropa seria construído em Paz. 
 

Temos portanto que os alicer-
ces da nossa Europa são mui-

to diferentes dos da Europa de 
séculos passados, onde a compe-
tição por território, as rivalida-
des dinásticas e religiosas ou o 
simples imperialismo mercanti-
lista a mergulharam em perío-
dos constantes de guerra.  

Os fundamentos desta nova 
Europa são indissociáveis da 
Paz, do progresso económico e 
social, mas também e fundamen-
talmente da Liberdade. 

O processo de construção euro-
peia que iniciou com o tratado de 
Paris em 1951 e se aprofundou com 
o tratado de Roma em 1957 nunca 
reconheceu as ditaduras sobrevi-
ventes da segunda guerra mundial 
como seus pares. Só quando Portu-
gal, Espanha e Grécia se democra-
tizaram é que recuperaram o seu 
justo e digno lugar à mesa desta 
Europa que se quer de cidadãos e 
não de súbditos. 
 

O nosso 25 de Abril de 1974 foi 
uma data fulcral neste proces-

so. Fomos o primeiro dos países do 
sul a enveredar pelo caminho da 
Liberdade e da Democracia, e o 
nosso exemplo inspirou outros 

provocando a queda progressiva 
de quase todas as ditaduras do con-
tinente, como uma peça de domi-
nó que ao cair provoca a queda da 
próxima e assim sucessivamente. 
Este movimento só terminou com 
a queda do muro da vergonha em 
1989, muro esse que muitos pensa-
ram eterno e alguns ainda lamen-
tam o seu desaparecimento. 

 

A Liberdade é o valor essencial 
da vida em sociedade. Ao longo 

da História sempre foram os paí-
ses mais livres as que criaram 
mais riqueza e, distribuindo-a, me-
lhores e mais igualitárias socieda-
des criaram. A Liberdade favorece 
a educação, solta a cultura e incen-
tiva a produção científica e o des-
envolvimento tecnológico, e todas 
estas em conjunto promovem o 
desenvolvimento. 

Muitos pensam que a Liberda-
de é apenas um meio para atingir 
um determinado fim, normal-
mente o desenvolvimento econó-
mico. Esses são os que em momen-
tos de crise ou dificuldade se vi-
ram contra a própria Liberdade, 
apoiando ou fomentando partidos 
políticos ou discursos populistas 
que nada criam, nada resolvem, 
apenas vivem de federar ressenti-
mentos gritando ao vento o que 
está mal e de quem é a culpa. 

A Liberdade é em si o fim por 
que tantos lutaram, pois sendo o 
fim é o início, a única base sólida 

sobre a qual uma sociedade demo-
crática pode ser construída. 

Festejaremos recentemente o 48.º 
da revolução que nos devolveu essa 
Liberdade, mas não podemos cor-
rer o risco que essa data se trans-
forme numa rotina no calendário, 
onde alguns repetem os discursos e 
lugares-comuns de sempre.  

A Liberdade é, e será sempre, 
uma obra inacabada. Em todas as 
gerações ela enfrenta inimigos que 
a desejam cercear ou destruir, mui-
tas vezes à sombra dessa mesma 
Liberdade que abjuram. 

Fomos, contra a nossa vontade, 
obrigados a assistir de novo à guer-
ra na Europa. Uma guerra causa-
da pela ambição territorial de um 
tirano e impingida a um povo pací-
fico, honesto e trabalhador, que tão 
bem conhecemos por muitos dos 
seus cidadãos viverem entre nós. 

Não estávamos preparados para 
ver entrar nas nossas casas imagens 
de cidades bombardeadas, civis 
massacrados e milhões de pessoas 
em fuga, tudo isto aqui, no nosso 
continente. Menos ainda esperámos 
ter que assistir à quantidade de pes-
soas, que sendo minoritária é signi-
ficativa, que professando sempre 
um amor pela Liberdade, demons-
traram um vil e ignóbil desdém pelo 
sofrimento de outros, que nada me-
nos ambicionam do que escolher o 
seu destino sem serem obrigados a 
lamber a bota do vizinho que lhes 
pisa a garganta. 

 

Neste 48.º aniversário do 25 de 
Abril celebremos o dia que nos 

devolveu o nosso destino, mas nun-
ca nos esqueçamos nem que esse 
destino só continuará nosso en-
quanto mantivermos sob controle 
os que no-lo querem roubar, nem 
nos esqueçamos por um só mo-
mento dos que, enquanto vos escre-
vo, são bombardeados, exilados e 
assassinados, por quererem o mes-
mo que nós temos. 

A nossa Europa só terá futuro se 
formos capazes de a construir em 
Paz e em Liberdade. Caberá a cada 
um de nós encontrar a melhor for-
ma de dar o nosso contributo, e de 
transmitir estes valores primor-
diais às novas gerações, para que 
não termos que ver os nossos filhos 
e netos em trincheiras, a dar a vida 
pelo que temos como garantido. 

Viva o 25 de Abril! 
Viva a Liberdade!

Viva o 25 de Abril! 
Viva a Liberdade!

Neste 48º aniversário 
do 25 de Abril 
celebremos o dia  
que nos devolveu  
o nosso destino

ISILDA GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTIMÃO, 
MEMBRO DO COMITÉ  
DAS REGIÕES

OpiniãoOpinião

Ainda se conhece  
a beleza das Azenhas 
do Mar pela primeira 
vez, ainda se vive 
amor pela primeira 
vez, ainda se prova 
lampreia à bordalesa 
pela primeira vez...
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N
o dia em que escrevo estas 
linhas chove no Porto. Ig-
norando a adversidade me-

teorológica, centenas de motas e 
bicicletas aglomeram-se junto aos 
restaurantes das cadeias de fast-
-food e aos shoppings, transpor-
tando tantas outras centenas de 
homens e mulheres de impermeá-
vel e cúbica mochila às costas. Mi-
nuto a minuto, em função do que 
ditam as notificações dos telemó-
veis sempre conectados às plata-
formas digitais, lá vemos um mo-
tociclo a partir e outro a chegar. 
Este espetáculo quotidiano, hoje 
habitual nas cidades de média e 
grande dimensão, nunca cessa de 
me espantar. E espanta-me por di-
versas razões, muitas delas jurí-
dicas, mas outras tantas sociológi-
cas e culturais.  

Esta nova (se não no conceito, 
pelo menos na dimensão) forma 
de oferecer e prestar serviços aos 
consumidores representa, de cer-
ta forma, o triunfo da rápida e vi-
brante marcha da revolução digi-
tal. É fascinante perceber como 
uma forma de negócio afinal tão 
simples e elementar (e que se li-
mite a colocar em contacto atra-
vés de uma plataforma digital 
aqueles que procuram um serviço 
e aqueles que estão disponíveis 
para o oferecer) se transformou 
numa componente que já se pode 
dizer fundamental e imprescindí-
vel nas contemporâneas organi-
zações sociais, para o que muito 
contribuiu a pandemia e os seus 
rigorosos confinamentos e limi-
tações ao funcionamento do co-
mércio e da restauração. De fac-
to, é curioso pensar como muitos 
isolamentos de catorze ou mais 
dias foram amenizados pela cir-
cunstância de, à distância de um 
toque num ecrã, podemos ter à 
nossa porta uma refeição pronta, 
uma caixa de paracetamol ou as 
compras da semana. Ou seja, gra-
ças aos valiosos serviços das pla-
taformas digitais e dos seus pres-
tadores, que durante aquele pe-
ríodo nunca pararam, pudemos, 
dentro das nossas casas, levar 
uma vida de relativa normalida-
de, compensando a nossa falta de 
mobilidade com a mobilidade de 
outros que se prestaram a entre-

gar-nos o que considerámos es-
sencial ou caprichoso.  

Tudo isto não se faz, obviamen-
te, sem críticas ou receios. Desde 
logo, e ainda no campo sociológi-
co, estas estruturas digitais acen-
tuam o desenvolvimento de uma 
sociedade vinte e quatro horas, 
onde impera o imediatismo do cli-
que e a perniciosa ideia da perma-
nente disponibilidade dos outros. 
Substituímos com toda a facilida-
de o nosso esforço e o nosso tempo 
pelo esforço e tempo do outro, atri-
buindo-lhe o valor muitas vezes ir-
risório de uma taxa de entrega de 
dois euros. Enfim, como muitas ve-
zes acontece nas dinâmicas so-
ciais, exigimos de muitas pessoas, 
tantas delas particularmente vul-
neráveis, aquilo a que não nos 
prestaríamos. Esta mentalidade, 
parecendo um detalhe de somenos, 
é significativa e, a longo prazo, co-
loca em causa a coesão do tecido 
social, perpetuando no tempo o eli-
tismo (mas aqui francamente mais 
popular) das estruturas sociais.  

 

Sem negar os profundos signi-
ficados destas novas formas 

de organização da vida contem-
porânea, interessa-nos mais o 
quadro jurídico em que estas ati-
vidades se desenvolvem. Que fi-
que claro: os serviços prestados 
nas e para as plataformas digitais 
são também, e na maioria dos ca-
sos, trabalho subordinado, sendo 
os seus prestadores tão trabalha-
dores dependentes como os de-
mais. Só não pensa assim quem 
se concentra excessivamente nas 
especificidades (que as há…) des-

tas atividades, trocando a flores-
ta pela árvore. Na sua essência, e 
não obstante todos os abundantes 
embustes, artifícios e disfarces 
que podem ser empregues para si-
mular uma independência destes 
trabalhadores ou pelo menos para 
tentar escapar às presunções de 
laboralidade do Código do Traba-
lho, a atividade destes prestado-
res desenvolve-se na dependência 
das plataformas digitais e das 
suas rígidas regras, que contra-
tam e despedem sem formalismos 
ou procedimentos. Pode até não 
haver horários prefixados, mas 
há, muitas vezes, janelas horárias 
em que estes profissionais têm de 
estar disponíveis para não sofre-
rem penalizações. A própria pla-
taforma digital, mais do que um 
meio de ligação ponto a ponto en-
tre quem procura e quem oferece 
o serviço, é, para os trabalhado-
res, um verdadeiro (e o principal) 
instrumento de trabalho. No 
mais, é a plataforma que dita em 
cada momento para onde é que o 
prestador tem de se dirigir, qual 
o tempo em que deve chegar e o 
que deve transportar, conforman-
do, assim, a sua prestação. E, mais 
do que tudo, o fundamento bási-
co que fez emergir o Direito do 
Trabalho verifica-se também, e 
talvez com mais intensidade, em 
relação a estes homens e mulhe-
res: são economicamente depen-
dentes dos seus empregadores e 
vivem numa relação de poder pro-
fundamente assimétrica, sob o 
jugo do ‘tudo ou nada’, especial-
mente vulneráveis e precários.  
 

Que os quadros tradicionais 
das leis laborais não estão 

ainda preparados para estas no-
vas e mutantes realidades é um 
verdadeiro truísmo. Mas talvez 
seja tempo de, face à recentemen-
te revelada imprescindibilidade 
destas pessoas, olharmos de fren-
te para os problemas que enfren-
tam e procurarmos soluções 
adaptadas às especificidades das 
suas atividades, conciliando a fle-
xibilidade destes serviços com os 
mais básicos direitos laborais. 
Isto se quisermos evitar criar e 
alimentar uma nova classe de es-
cravos digitais. 

O trabalho nas plataformas 
durante a pandemia: uma nova 
escravatura digital? 

NUNO CEREJEIRA NAMORA 
FUNDADOR DA CEREJEIRA  
NAMORA, MARINHO FALCÃO  
& ASSOCIADOS 
E ADVOGADO ESPECIALISTA  
EM DIREITO DO TRABALHO

O
 presidente da Câmara de 
Lisboa, Carlos Moedas, 
apelou recentemente para 

que seja prorrogado o prazo para 
a transferência de competências 
nas áreas da educação e saúde. Ma-
térias relevantes para os lisboetas, 
centrais na vida da cidade e que 
ganham em ser exercidas a um ní-
vel mais próximo da população. 

Carlos Moedas defendeu o adia-
mento da descentralização porque 
entende que as verbas que acompa-
nham a transferência de competên-
cias, sobretudo nas áreas da saúde 
e educação, são insuficientes. 

Segundo Carlos Moedas, trata-
-se de pedir «um tempo para 
discutir exatamente» com o 
executivo quais os montantes 
que deverão ser transferidos pela 
administração central e que per-
mitirão às câmaras assumir to-
das as competências no âmbito 
do processo de descentralização. 

«É sobretudo na saúde, que a 
educação já temos e já sabemos os 
problemas que temos», afirmou. 

Destacou que o calendário es-
tabelecido ‘pela sua estreiteza’ e 
‘atraso na publicação de diplomas 
setoriais’ não permitiu uma ‘re-
flexão cuidada’ nem a ‘devida 
adaptação e preparação’ dos servi-
ços para as novas competências. 

No entanto, na saúde a transfe-
rência efetiva só se dará quando 
os autos com os municípios forem 
assinados, o processo de transfe-
rência de competências em mais 
de 20 áreas da Administração 
Central para os municípios decor-
re desde 2019 e Carlos Moedas já 
foi eleito há largos meses. 

Ou seja, até admito que se quei-
xe do dinheiro, ou falta dele, ou 
que queira sempre mais, mas do 
tempo?! Aí já é de espantar. 

Este é um exemplo daquilo que 
se tem passado em Lisboa. E mui-
tos outros se poderiam dar. 

 

Como está o prometido fim da 
ciclovia na Almirante Reis?  

Onde estão os anunciados estu-
dos e projetos para as prometidas 
melhorias nas restantes ciclovias? 

O estacionamento com descon-
tos e os transportes gratuitos vão 
avançar quando? 

Onde está a revisão do PDM e 
o seguro de saúde? 

Quais as soluções para a habi-
tação para além de fazer a Carta 
Municipal da Habitação? 

Como está a definição de no-
vos locais de estacionamento na 
cidade? 

Quais os avanços dados à Fá-
brica de Unicórnios? 

Em que pé estão as ideias de 
um Teatro em cada Bairro ou 
mesmo os Contratos de Delega-
ção de Competências com as 
Freguesias? 

E mais exemplos poderia dar! 
 

Uma cidade parada, lenta nas 
respostas aos problemas do dia 

a dia e pouco eficiente no cumpri-
mento e implementação das pro-
messas que deram a vitória a Car-
los Moedas. E foram muitas! E em 
áreas diferenciadas e abrangentes. 

Uma Câmara liderada por uma 
maioria política que, para quem 
acompanha a atividade autárqui-
ca e a vida da cidade, apresenta si-
nais internos e externos de insta-
bilidade e de falta de coesão. O que 
não é desejável a bem dos lisboetas. 

Carlos Moedas é simpático, não 
há como negar, e ainda bem, é dia-
logante, e isso é positivo, e gosta de 
andar pelas ruas da nossa cidade, 
o que só lhe faz bem pessoalmen-
te e ao exercício de funções. E são 
traços positivos para um autarca. 

Mas, isso não basta. Não basta 
sorrir, ouvir, fazer números polí-
ticos de vitimização ou adiamen-
to. Não basta passar o tempo a fa-
lar do PSD e da sua vida interna. 

 

Também é preciso concretizar. 
Cumprir as promessas. Fazer 

cidade. Executar o orçamento e as 
deliberações dos órgãos autárqui-
cos. E isso não tem acontecido. 

Lisboa, nos últimos meses, tem 
estado parada. 

Quando começa Carlos Moe-
das a governar?! 

É a interrogação que os lisboe-
tas começam a fazer!

Quando começa Carlos 
Moedas a governar?!

RUI PAULO FIGUEIREDO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
URBANISMO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE LISBOA 
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C ultura

P
 oeta, crítico literário 
e professor, António 
Carlos Cortez es-
treia-se no romance 
com um livro hetero-
doxo que incorpora 

as mais diversas formas literá-
rias. «Há cartas, diários e até 
músicas de David Bowie aí pelo 
meio», refere o autor. Um dia lu-
síada (ed. Caminho) conta a his-
tória de Elias Moura, um ex-com-
batente da Guerra do Ultramar 
progressivamente desencantado 
com o rumo do país. «É um trau-

matizado da Guerra Colonial, e 
é um traumatizado da guerra 
que se segue, que é a guerra ci-
vil que ele vive diariamente 
nos liceus e colégios de Lisboa. 
Ele vê o desmoronamento da 
Europa e de Portugal a partir 
da sua profissão de professor», 
explica Cortez. 

Nascido em Lisboa em 1976, o 
autor tem já uma longa obra pu-
blicada na área da poesia e uma 
experiência de duas décadas 
como professor. Tal como o prota-
gonista do seu romance, olha para 

o tempo atual, e para o panorama 
literário português, em particu-
lar, com desconfiança. «Chega-
mos a 2022 e quem disser que 
isto está bem está a mentir. E 
não só está a mentir como está 
a ser conivente para com qual-
quer coisa que vem do Estado 
Novo, que é um modo fascista 
de existir», desabafa.  

Tens vários livros de poesia publi-
cados, mas este é o primeiro ro-
mance. Era uma ambição que vinha 
de trás? 
Eu nem sequer queria escrever ro-
mance. Mas tinha há uns cinco 
anos, talvez, uma narrativa sobre 
um psicopata, um tipo que escre-
ve para não matar. Tinha dado a 
essa narrativa um título provisó-
rio, ‘Psycho Killer’, um bocadinho 
inspirado pela música dos Talking 
Heads. Nos entretantos, escrevi 
um longo poema em verso livre, 
uma espécie de resposta ao ‘The 
Waste Land’ [famoso poema de T.S. 
Eliot, escrito em 1922, na ressaca 
da I Guerra Mundial], intitulado 

José Cabrita Saraiva 
jose.c.saraiva@nascerdosol.pt

Professor, poeta e ensaísta com duas 
dezenas de livros publicados, estreia-
-se no romance, com Um dia lusía-
da. Um livro ambicioso que compa-
ra a um edifício com hall de entra-
da, câmaras, antecâmaras, sala de 
leitura e claraboias para deixarem 
entrar luz natural.

ANTÓNIO CARLOS CORTEZ, 
ESCRITOR E PROFESSOR

‘O POLITICAMENTE  
CORRETO É UM  
EUFEMISMO PARA  
CONTINUARMOS  
A SER CONIVENTES  
COM A MEDIOCRIDADE’

D
R



NASCERDOSOL.PT 41

>

‘Condor’. Condor é a ave e, em ter-
mos de semelhança fonética, ‘com 
dor’, a ideia de que a dor é a mãe 
da arte. Esse poema longo em ver-
so livre não foi publicado pela mi-
nha editora de poesia, e eu achei 
que não havia grande problema, 
porque o Jaguar, um livro de poe-
mas em prosa, estava a sair. Mas 
percebi que talvez estivesse ali um 
motivo para um novo livro. Esse li-
vro foi sendo feito ao longo destes 
anos, e com muita aceleração no 
tempo do confinamento, porque, 
apesar de estar a dar aulas, tive 
mais tempo para imaginar esse li-
vro escrito por um protagonista, a 
quem dei o nome de Elias Moura. 
E depois há uma parte romanesca 
em que ele, Elias Moura, explica 
esse poema ao narrador. 

Temos um livro dentro do livro. O 
Jorge Luís Borges fazia muito isso: 
inventava livros, dava-lhes um títu-
lo, um autor, e de repente esses li-
vros passam a existir, pelo menos 
na nossa imaginação. 
O Borges é uma influência funda-
mental. Posso dizer que li pratica-
mente todo o Borges, aqueles qua-
tro volumes traduzidos pelo Fer-
nando Pinto do Amaral para a 
Teorema. Fui aluno do Abel Bar-
ros Baptista, que me deu aulas ex-
celentes, e nos falou na altura do 
‘Pierre Menard, Autor do Quixo-
te’ [conto de Borges incluído no li-
vro Ficções]. O Borges imagina 
um autor fictício que pudesse ter 
escrito também o seu Quixote. E 
eu homenageio, por assim dizer, 
essa possibilidade da literatura 
ser a invenção de autores fictícios 
e de livros fictícios. É um tema que 
me agrada muito. Acho que todos 
nós gostaríamos de ter a hipótese 
de viver vidas fictícias. E a litera-
tura pode dar-nos isso. 

Quase no início do livro existe uma 
reflexão sobre a literatura atual, 
com uma achega ao mundo edito-
rial. O meio não te tem tratado bem? 
Muito bem. Quem fala disso é o 
Elias Moura, não sou eu. Eu não 
me queixo. A minha questão é ou-
tra: acho que se tem patrocinado 
uma literatura de entretenimen-
to bacoco. Não vejo um investi-
mento sério em livros disrupti-
vos, que sejam estranhos, e que 
justamente por serem estranhos 
são literatura. 

Mas para haver os livros disrupti-
vos também tem de haver uma nor-
ma para ser contestada. 
Pois, mas se fizéssemos um elenco 

dos cinco ou seis autores mais li-
dos nos anos 80, chegaríamos à 
conclusão de que eram autores ver-
dadeiramente com condição lite-
rária: José Cardoso Pires, José Sa-
ramago, Augusto Abelaira, Alça-
da Baptista, Maria Velho da Costa. 

Não referiste o Lobo Antunes. 
E o Lobo Antunes. Não temos 
hoje leitores preparados para ler 
esses escritores. Este livro que es-
crevi é uma homenagem a essa 
Literatura com L maiúsculo. Não 
é um pacto de não-agressão à li-
teratura com l minúsculo, que é 
levada ao colo por uma espécie de 
acordo tácito entre o não-leitor e 
o não-escritor. 

Não há aí uma atitude de alguma so-
branceria? De desconsideração? 
Não há desconsideração nenhu-
ma, apenas uma constatação. 
Acho que há muito bons escrito-
res na atualidade – o Gonçalo M. 
Tavares é um grande criador lite-
rário, a Ana Margarida de Carva-
lho é uma grande criadora literá-
ria, o Afonso Cruz é de uma gran-
de imaginação. Mas há depois um 
padrão geral… 

Houve um abaixamento de quali-
dade? 
Acho que sim. Que é resultado 
de políticas de educação comple-
tamente erradas. No nosso mer-
cado não há uma distinção clara 
entre o trigo e o joio. O meu pro-

tagonista, o Elias Moura, é extre-
mamente cáustico em relação a 
isso, ele próprio tem dúvidas em 
relação ao que pode ser o seu li-
vro. E eu também tenho dúvidas. 
É muito fácil acusar-me de arro-
gância, mas não há aqui arro-
gância nenhuma. Há experimen-
tação num livro com várias lin-
guagens lá dentro – diário, carta, 
ensaio, discurso político, narra-
tiva, poesia – tudo isso está aí. É 
a minha maneira de homena-
gear essa geração que eu admi-
ro muito – a Maria Velho da Cos-
ta, o Almeida Faria, o Nuno Bra-
gança, a Lídia Jorge –, é a minha 
maneira de me filiar na tradição. 
Mas isso acontecia já na poesia. 

É curioso há pouco teres referido 
essa música dos Talking Heads, por-
que o romance contemporâneo 
passa muito por aquilo que vai na 
mente do autor, como se o leitor o 
ouvisse a falar dentro da sua pró-
pria cabeça. 
Essa é uma herança do Ulisses, 
do James Joyce, o fluxo interior 
da personagem. Mas há aqui coi-
sas que vêm de trás. Os meus li-
vros anteriores, o Jaguar e o Cor-
vos, Cobras, Chacais, que são li-
vros de poemas em prosa, já 
trazem essa ideia de polifonia. 

Falemos do título, Um dia lusíada. 
Há aqui uma alusão clara ao Ca-
mões. 
Ao Camões e ao António Nobre – 
‘Ai do Lusíada, coitado’, o poema 
‘Lusitânia do Bairro Latino’. O 
Elias Moura é um obcecado pela 
leitura de Camões, é também um 
obcecado pelo poema longo tal 
como ele aparece em António No-
bre. Ele nasce em dezembro de 
1945, estuda Filologia Clássica na 
Faculdade de Letras nos anos 60, 
faz a recruta e depois vai para 
África. E uma das maneiras que 
encontra para sobreviver ao in-
ferno da guerra é escrever um li-
vro que seja uma resposta ao Ca-
mões e ao António Nobre. Esse li-
vro é o ‘Condor’, um poema com 
mais de 700 versos, que foi a mi-
nha ideia de responder ao ‘The 
Waste Land’ do T.S. Eliot. Suce-
de que o Elias Moura não conse-
gue organizar o livro, e acaba por 
dá-lo a organizar ao narrador. 
Frequentam os mesmos alfarra-
bistas, encontram-se em cafés de 
Lisboa e estabelecem uma rela-
ção de amizade que vem até 2020, 
ao primeiro confinamento. O 
Elias Moura dá ao narrador ma-
ços e maços de folhas e há um 

Acho que  
todos nós  

gostaríamos de 
ter a hipótese 
de viver vidas 

fictícias. E a 
literatura pode 

dar-nos isso 

Acho que se tem  
patrocinado uma  

literatura de  
entretenimento 

bacoco

‘‘

’’
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momento em que lhe diz: ‘Faz 
com isto o que quiseres, organi-
za, não organizes, não importa’. 
E o narrador acaba por organi-
zar o livro a que dá esse título, 
Um dia lusíada. Que é um títu-
lo estranho, porque lusíada aí 
não é exatamente um adjetivo, 
mas também não é exatamente 
um substantivo. No fundo é uma 
espécie de esperança. Há uma 
carta do Elias Moura dirigida ao 
narrador em que diz: ‘Um dia, 
um dia lusíada, pode ser que ve-
nha aí um futuro melhor…’. Um 
dia de luz, porque lusíada tam-
bém é luz. 

Elias é um nome bíblico. Isso é in-
tencional? 
Intencionalíssimo. Vem do Pro-
feta Elias. Por outro lado, o Elias 
Moura deve esse nome ao filóso-
fo Elias Canetti, o autor do livro 
Massa e Poder. Mas há também 
um lado irónico, parodístico. Ele 
chama-se Elias porque um dos 
protagonistas do Platoon – Os 
bravos do pelotão é o Elias. A 
relação do Elias Moura com o seu 
tempo é uma relação de grande 
conflito. Ele é um ex-combatente 
da Guerra Colonial, um ex-pro-
fessor de literatura, e como vem 
com imensos traumas da guerra 
tem de ter consultas de psicaná-
lise. O psicanalista, ao ouvi-lo 
chegar, põe sempre uma música 
do Eric Satie e o Elias Moura diz: 
‘Se este gajo me põe outra vez a 
música do Eric Satie, eu despa-
cho-o’. E há um dia em que o psi-
canalista lhe diz aquela frase que 
ele detesta: ‘O seu caso, Elias, é 
simples. Ou você escolhe a pro-
fundidade ou escolhe a intensi-
dade’... No fundo, o Elias Moura 
é uma alegoria de um certo modo 
português de estar na vida. Para 
quem for mal-intencionado, este 
livro é o objeto de uma visão ma-
chista, sexista, e até certo ponto 
fascista. Mas isso é se o livro for 
mal lido. O Elias Moura é um ex-
-combatente, é um traumatizado 
da guerra colonial, e é um trau-
matizado da guerra que vem de-
pois, que é a guerra civil que ele 
vive diariamente nos liceus e co-
légios de Lisboa quando vem da 
Operação Nó Górdio [operação 
militar de grande escala em Mo-
çambique], em 1970. Ele vê o des-
moronamento da Europa e de 
Portugal a partir da sua profis-
são de professor. 

Este personagem baseia-se em al-
guém que tenhas conhecido? 
Tive um professor de Português 

que foi combatente na Guerra 
Colonial, talvez haja aqui algum 
eco dessa experiência. Mas não 
há nenhum referente. O referen-
te mais óbvio é talvez esse Elias 
que aparece no Platoon – Os 
Bravos do Pelotão. 

Há aqui uma incursão no mundo da 
doença mental. 
Justamente. Porque o Elias Mou-
ra vem profundamente perturba-
do. E isso nota-se, por exemplo, 
quando ele está a escolher a lin-
guagem para o seu livro. Imagina 
primeiro imitar as oitavas d’Os 
Lusíadas. Há uma oitava do livro 
dele que começa:  
‘As armas e os cabrões bem ama-
nhados 
desta pátria original que nos en-
gana, 
por mares da corrupção tão bem 
lavrados 
da banca, ao governo, à presidên-
cia ufana’. 

Está à procura de um estilo. 
Depois, como não é bem o estilo 
do Camões que ele quer, vai fa-
zer uma coisa à Fernão Mendes 

Pinto, e reproduz quase por de-
calque o que seria escrever sobre 
a operação Nó Górdio à maneira 
do Fernão Mendes Pinto. Até 
que há um momento em que diz 
que vai escolher um estilo que 
seja semelhante às operações de 
guerra que nós fizemos em Áfri-
ca. O que ele pretende é que a sua 
escrita tenha no leitor um efeito 
semelhante à deflagração de 
uma explosão tal qual ela acon-
tecesse numa guerra. 

Há outro personagem, um arquite-
to, que diz que «um livro é como 
uma casa». Este Um dia lusíada 
também pode ser visto assim, como 
um edifício? 
Sim, um edifício com câmaras, 
antecâmaras, uma biblioteca com 
sala de leitura, hall de entrada, 
claraboias para deixarem entrar 
luz natural. A projeção de um edi-
fício em arquitetura é semelhan-
te à projeção em literatura. O 
Elias Moura diz – ou o narrador 
diz por ele – que a ideia é fazer da 
literatura uma arte de estatuária. 
E eu acho que os livros deviam 

perseguir essa ideia de edifícios 
perenes, edifícios sólidos.  

A certa altura temos uma crítica 
muito contundente da ‘vidinha’: «Já 
tenho emprego, Já me vou casar, Já 
sou respeitável, Já tenho carro, Já 
estou na universidade, Já tenho tra-
balho, Já sei sacanear o colega, Já 
faço compras de Natal, Já pago im-
postos, Já fujo aos impostos»… 
«Já encornei o meu marido, Já fiz 
um ménage-à-trois»… 

É um olhar desencantado. Corres-
ponde a uma desconfiança tua em 
relação às ‘vidas comuns’? 
Todos nós temos vidas comuns. 
Essa página, que é um momento 
em que o Elias Moura está a en-
saiar um estilo, é uma maneira 
de dizer que a maioria de nós 
vive a vida como uma espécie de 
totobola em que vamos pondo 
cruzinhas: ‘Já fiz isto, já fiz aqui-
lo. Sou um homem ou uma mu-
lher exemplar porque a minha 
vida está a ser cumprida’. A vida 
como totobola, como folha de Ex-
cel, em que se vão cumprindo ob-

jetivos, não me diz nada. Como 
sempre fui mais de gostar da he-
terodoxia do Eduardo Lourenço, 
prefiro isso à forma de sobreca-
saca de viver, que é o que vejo 
muito, até na geração nascido de-
pois do 25 de Abril. 

Tenho ideia de que esse tema das 
máscaras e da representação so-
cial já aparecia no teu primeiro li-
vro de poesia. 
Temos de representar, há uma so-
ciedade e não podemos ir contra 
isso, mas há maneira conivente 
de viver com a mediocridade que 
eu não aceito. Há uma maneira 
conivente de estar na literatura. 
O Ruy Belo diz algo de fundamen-
tal, que é mais ou menos isto: ‘Nos 
tempos que correm, uma das mis-
sões do poeta é não pactuar. Não 
podemos pactuar’. 

Dizia isso em relação à ditadura? 
Em relação não só à ditadura 
mas a um meio conivente, um 
meio de acordos tácitos. O M. S. 
Lourenço, que é quanto a mim 
um dos grandes ensaístas portu-
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gueses, e infelizmente esqueci-
do, autor de um livro fundamen-
tal, Os Degraus do Parnaso, diz 
a páginas tantas que há um acor-
do tácito hoje entre uma indús-
tria do livro que, por saber que 
não há leitores para a alta cultu-
ra, produz um tipo de livro que 
não é exigente em relação ao lei-
tor na medida em que os leitores 
também não são exigentes em re-
lação ao livro. 

Mas não há lugar para todos, como 
num cinema multiplex, onde há lu-
gar para a comédia, para o drama, 
para o terror, para a animação e 
para o cinema de autor? 
Claro que há. Mas a questão deve 
ser posta ao contrário. Estamos 
a ter apenas salas para filmes 
‘Hello Kitty’. Não estamos a sa-
ber elevar o gosto público. Não 
nos podemos admirar que a nos-
sa vida democrática seja pobre – 
pobre de debate, de polémica, po-
bre de correntes de ideias, de 
pensamento. A literatura e as 
ideias têm sido desprezadas de 
há uns bons 25, 30 anos a esta par-

te. E não temos uma classe políti-
ca verdadeiramente ilustrada, há 
um culto do lugar-comum que 
não só é empobrecedor como é 
ofensivo, porque se parte do prin-
cípio de que somos todos estúpi-
dos. E é pena, porque se tivésse-
mos políticas de educação exi-
gentes e colocassem a literatura 
e as artes como âmago do proces-
so educativo, estou convencido 
de que teríamos crianças e ado-
lescentes mais sensíveis para o 
autoconhecimento e mais sensí-
veis e disponíveis para o conheci-
mento do outro. Esta paraferná-
lia de ‘romances’, que são apenas 
sucedâneos, contrafações, está ao 
serviço de uma ideologia totali-
tária, de alienação e de estupidi-
ficação das pessoas. Temos um 
convite sedutor para as salas de 
cinema de filmes ‘Hello Kitty’ e 
depois lamentamos muito que 
não haja ninguém a ver o Ingmar 
Bergman. Isso tem um reflexo ób-
vio na vida de todos os dias. 
Quem tem filhos, ou quem deu ou 
dá aulas, como é o meu caso há 
vinte anos, vê a dificuldade das 

crianças e jovens em ler coisas 
de qualidade. 

... ou até sem qualidade. 
Bem visto. Em ler. O protagonista 
do romance revolta-se com isso, 
ou, quando não se revolta, ironi-
za. O Cesário Verdade dizia: ‘o que 
me importa é o que me rodeia’. E 
a mim o que me importa é escre-
ver livros cuja linguagem seja sur-
preendente, incómoda e imagina-
tiva, de maneira que o leitor sin-
ta que está a ser levado por uma 
certa cadência, por uma certa vio-
lência, por uma certa sedução. 

É aí que entra no romance o poeta 
que há em ti? 
Justamente. O Elias Moura diz que 
quis fazer uma prosa diamantina. 
Fui buscar essa ideia ao Paul Ver-
laine, que diz a propósito das Ilu-
minações do Rimbaud que a língua 
francesa ascende a um patamar 
diamantino. E que nunca mais isso 
aconteceu. No limite, quem escre-
ve deveria ter isso em mente. 

Se me permites uma provocação… 
Eu gosto disso. 

Através desse personagem temos 
um julgamento do que foi a ditadu-
ra. Elias Moura simboliza os trau-
mas provocados pela ditadura. 
Reduzir, de certo modo, esse pe-
ríodo à guerra e aos seus efeitos 
não veicula uma visão demasiado 
simplista? 
Não, não há visão simplista ne-
nhuma. Quando é professor nos 
anos 80, o Elias Moura vê a derro-
cada do edifício educativo – as 
passagens administrativas, as li-
cenciaturas feitas à custa de cá-
bulas. Acompanha a degradação – 
na política, na educação, na justi-
ça – no pós-25 de Abril. Ele não 
tem uma visão maniqueísta das 
coisas, tenta ter uma grande an-
gular do que aconteceu. Lamenta 
a Guerra Colonial, sabe do absur-
do que essa guerra foi, não hesita 
em denunciar o fascismo como 
modo provinciano de ser portu-
guês, e tem a coragem de dizer 
que tudo isso de certo modo per-
maneceu. Mais: tem a coragem de 
dizer que tudo isso deu origem a 
uma outra espécie de fascismo. O 
politicamente correto é apenas 
um eufemismo para continuar-
mos a ser coniventes com a me-
diocridade. No ensino, na políti-
ca, no jornalismo… Há gente boa, 
com certeza. Mas a impressão que 
dá é que quase sempre são esco-
lhidas a dedo não pessoas inde-
pendentes e competentes, mas 

pessoas que são peritas no politi-
camente correto. O Elias Moura 
não pactua com isso, portanto 
também não é simpático com 
aquilo que vem depois do 25 de 
Abril, com aquilo a que ele cha-
ma ‘demo-cracia’. No fundo, de-
nuncia a vida paupérrima que a 
democracia trouxe. Chegamos a 
2022 e quem disser que isto está 
bem está a mentir. E não só está a 
mentir como está a ser conivente 
para com qualquer coisa que vem 
do Estado Novo, que é um modo 
fascista de existir. Portanto não 
há visão maniqueísta ou simplis-
ta do Estado Novo como tempo ne-
gativo e da democracia como tem-
po extraordinário. Não. Houve 
coisas boas num tempo e coisas 
boas no noutro; houve coisas más 
num tempo e coisas más no outro. 
Mas a questão não é essa. O Elias 

Moura considera que, a nível do 
inconsciente coletivo, não há uma 
mudança profunda na sociedade 
portuguesa. Continuamos estru-
turalmente fascistas. Cultivamos 
a inveja, a intriga, a delação e o 
politicamente correto como for-
ma de ser e de estar em comuni-
dade. A literatura, o romance, a 
arte, em geral, ou são heterodoxia 
ou então estão a participar na má-
quina de propaganda e de entre-
tenimento geral. E este livro não 
pretende ser nada disso. 

Colocaste em epígrafe uma frase 
do Paul Ricoeur: ‘A desmedida su-
põe a grandeza’. É mais uma vez 
essa recusa da mediania? 
O Rui Zink, que vai apresentar 
este livro com o Carlos Vale Fer-
raz, disse há pouco tempo: ‘Este 
livro não é só um romance, é um 
exercício sobre a linguagem, e 
uma linguagem como obra total. 
Tu quiseste apreender aqui tudo’. 
A grandeza tem que ver com isso. 
Atenção, isto não é um exercício 
de pretensão, como muitos pensa-
rão – e quem quiser atacar ataca 
por aí, sejam muito bem-vindos. 
Depende da natureza de cada um, 
mas só se vive uma vez e quem es-
creve, quem se dedica às artes, 
que o faça com a consciência ín-
tima de que não foi atrás de mo-
das, não foi atrás de dependên-
cias, e fez uma coisa sua, autênti-
ca. Nós já mentimos tanto que 
convém ao menos num determi-
nado plano das nossas vidas não 
pactuar com máscaras. É isso que 
o Elias Moura pretende. E é por 
isso que acaba sozinho.  

Mas todos nós temos de fazer con-
cessões. 
Claro, eu também as faço.  

O que estás a dizer é que estas pá-
ginas são um espaço de liberdade? 
Exatamente. Porque se trata de 
ficção. Este livro vale enquanto 
tal. O leitor começa por ler poe-
sia, depois lê discurso político, há 
notas de rodapé a lembrar os en-
saios… 

Houve partes que me fizeram lem-
brar teatro. 
Sim, também tem muito disso. Há 
músicas de David Bowie aí pelo 
meio. Há cartas, diários, há diá-
rios de aulas do Elias Moura a ex-
plicar Os Lusíadas, em particular 
o canto IV. É um espaço de liber-
dade, de afirmação da imagina-
ção absoluta, justamente porque 
na nossa vida quotidiana há tan-
tas regras a cumprir.

António Carlos Cortez nasceu em Lisboa em 1976  
e é  também investigador da Universidade do Minho
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Pintura tradicional e moderna, mo-
biliário, pratas, arte sacra e devo-
cional, escultura africana, benga-
las, cerâmica, joias, armas, azule-
jos, livros antigos, mapas, tapetes – 
são mais de 700 lotes que estarão 
em exposição até 19 de abril nas ins-
talações da Renascimento, na Av. 
Álvares Cabral, em Lisboa, e que 
serão leiloados em duas sessões, 
nas próximas quarta e quinta-fei-
ra, 20 e 21 de abril, às 19h. 

As peças, que vão à praça com 
as mais variadas bases de licita-
ção (começando na casa das deze-
nas de euros), oferecem uma jane-
la para o universo mais privado 
do arquiteto paisagista, falecido 
a 11 de novembro de 2020, aos 98 
anos de idade. 

Destaca-se um desenho do Rei 
D. Carlos, Regattas de Paço 
d’Arcos e um estudo do Palácio 
da Pena feito pela Rainha D. Amé-
lia. Católico e monárquico por 
convicção, Ribeiro Telles possuía 
na sua coleção fotografias e retra-
tos dos últimos monarcas. A obra 
com uma estimativa mais eleva-
da é justamente um Retrato da Im-
peratriz Amélia de Beauharnais 
(20 mil euros), seguindo-se uma 
Maria Madalena atribuída a Jür-
gen Ovens (seis mil euros). De res-
to, o arquiteto paisagista revela-
va um gosto especial por pintura 
holandesa e marinhas. Maluda, 
Pomar, Cargaleiro e Cruzeiro Sei-
xas são alguns dos nomes de ar-
tistas portugueses incluídos. 

Nascido a 25 de maio de 1922, 
Gonçalo Ribeiro Telles licenciou-
-se em Engenharia Agrónoma pelo 
Instituto Superior de Agronomia, 
em Lisboa, que complementou 
com um curso livre em Arquitetu-
ra Paisagista. Na mesma institui-

ção, começou a lecionar como as-
sistente de Francisco Caldeira Ca-
bral, com quem publicou A Árvo-
re em Portugal, obra de referência 
sobre as espécies arbóreas autócto-
nes portuguesas. Pela mesma al-
tura, iniciava a sua carreira nos 

serviços da Câmara Municipal de 
Lisboa, onde integrou inicialmen-
te, entre 1951 até 1953, a designada 
Repartição de Arborização e Jar-
dinagem, passando em 1955 a ar-
quiteto paisagista do Gabinete de 
Estudos de Urbanização. Entre 
1971 dirigiu enquanto arquiteto 
paisagista o Setor de Planeamento 
Biofísico e de Espaços Verdes do 
Fundo de Fomento da Habitação 

No início da década de 80 teve 
uma breve passagem pela políti-
ca (foi ministro de Estado e da 
Qualidade de Vida de Balsemão), 
lugar em que criou as zonas pro-
tegidas da Reserva Agrícola Na-
cional e da Reserva Ecológica Na-
cional. Assinou para cima de três 
mil projetos de paisagismo, o 
mais emblemático dos quais o jar-
dim da Fundação Calouste Gul-
benkian (com António Viana Bar-
reto) que lhe valeu o Prémio Val-
mor de 1975.

Cultura

São mais de 700 lotes, da pintura aos livros, com 
bases de licitação que começam na casa das de-
zenas de euros. Leilão realiza-se a 20 e 21 de abril.

Ribeiro Telles faleceu em 2020

JOÃO FRANCISCO VILHENA

Coleção de Gonçalo Ribeiro Telles vai a leilão
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Cartaz
Espetáculos e Exposições Desporto na TV

RODRIGO 
AMARANTE 
Ter. 21h00 
Cineteatro Capitólio  
O artista brasileiro 
marcou uma geração com o seu projeto Los 
Hermanos, banda de rock alternativo.

MESSA DA REQUIEM 
GIUSEPPE VERDI 
Até 16 de abril 
Teatro Nacional de S. Carlos, Lisboa 
Acusada por alguns de ser uma ópera em tra-
jes eclesiásticas, assim o é, de facto, para sua 
maior grandeza e nossa tremenda emoção. 

O BEIJO DA MULHER ARANHA 
Até 5 de junho 
Teatro da Trindade INATEL, Lisboa 
Numa prisão, dois prisioneiros Molina, um 
homossexual  preso por atentado ao pudor 
e Valentín, um guerrilheiro e preso políti-
co, desenvolvem uma cúmplice amizade.

THIS IS A BAR… 
OU PRAIA  
DE BANHOS 
Até 21 de agosto 
Pavilhão Branco, 
Campo Grande 
Exposição de Joaquim Bravo (1935-1990).

BACANTES, PRELÚDIO  
PARA UMA PURGA 
Qui. 19h00 
Teatro Nac. D. Maria II, Lisboa 
Marlene Monteiro Freitas, a coreógrafa e bai-
larina tem como denominador nas suas pe-
ças a abertura, a impureza e a intensidade.

DINOSAURIA 
EXPERIENCE 
Até 20 de maio 
Alfândega do Porto  
Uma exposição de di-
nossauros animatrónicos,  dispositivos robó-
ticos que simulam os extintos dinossauros.

RANGERS X SP. BRAGA 
Qui., 20h00, Sport TV 1 
É hora de o Sporting de Braga defender – e 
dilatar, quem sabe – a vantagem frente ao 
Rangers nos quartos-de-final da Liga Eu-
ropa, de forma a garantir um lugar nas 
meias-finais.

PORTUGAL 
X PAÍSES BAIXOS 
Qui., 18h50, RTP 2 
Portugal está na luta 
por um lugar no Mun-
dial de 2023 de andebol. Na quinta-feira, o 
duelo de qualificação é com os neerlandeses.

SUPERTAÇA 
DE FUTEBOL 
DE PRAIA 
Sex., 12h55, Canal 11 
Sp. Braga e Casa Ben-
fica de Loures discutem a primeira edição 
da Supertaça de futebol de praia.

SPORTING X BENFICA 
Dom., 20h30, Sport TV 1 
Domingo é dia de dérbi em Lisboa. O Spor-
ting, campeão em título e segundo classifi-
cado, recebe o Benfica em Alvalade, numa 
altura em que os ‘encarnados’ estão já bem 
longe do primeiro lugar.

LUSITANOS XV X TEL-AVIV HEAT 
Sáb., 15h00, RTP 2 
Prossegue a Supertaça Europeia de Râgue-
bi, e os portugueses do Lusitanos XV vão 
enfrentar, nas meias-finais, os israelitas do 
Tel-Aviv Heat, no Centro de Alto Rendimen-
to do Jamor.

MAN. CITY 
X LIVERPOOL 
Sáb., 15h30, 
Sport TV 2 
Citizens e reds enfren-
tam-se nas meias-finais da Taça de Ingla-
terra.

Filmes e Séries

ATLÂNTIDA 
De Yuri Ancarani 
Daniel vive na ilha de 
Sant’Erasmo, próxi-
mo da lagoa de Vene-
za. Um conto vertiginoso sobre iniciativa 
masculina, violência e falhanço.

Estreias nas Salas

A CIDADE PERDIDA 
De Adam Nee e Aaron Nee 
Durante uma viagem com Alan, na promo-
ção do seu novo livro, Loretta é raptada por 
um excêntrico bilionário, que espera que 
a autora o guie até ao tesouro da antiga ci-
dade perdida da sua última história.

OS MAUZÕES 
De Pierre Perifel 
Nunca houve cinco 
amigos tão infames 
como Os Mauzões – o 
Sr. Lobo, o Sr. Cobra, o Sr. Tubarão, o Sr. Pi-
ranha e a Sra. Tarântula.

WATERWORLD 
Sáb. 16h55 I Cinemundo 
Num futuro em que as calotas polares der-
reteram e a maioria do planeta está debai-
xo de água, um marinheiro mutante luta 
contra a fome e os fora-da-lei, e acaba a por 
aceitar ajudar uma mulher e uma menina.

THE LAST KINGDOM 
Netflix 
Enquanto Alfredo, o 
Grande, defende o seu 
reino dos invasores nór-
dicos, Uhtred, nascido saxão mas criado por 
vikings, procura consumar o seu destino.

BAILARINA 
Dom. 11h05 I Hollywood 
Felícia é uma jovem órfã 
da Bretanha que tem 
um sonho: dançar. Com 
o seu melhor amigo Victor, engendra um pla-
no para fugirem do orfanato para Paris.

TOKYO VICE 
HBO 
Baseada em fatos reais, conta a história de 
um jovem jornalista norte-americano que 
acaba descobrindo as ligações perigosas no 
seio da polícia de Tóquio sobre o esquadrão 
Vice e a máfia japonesa Yakuza.

JESUS CRISTO SUPERSTAR  
Qua.20h25 I AMC  
Este filme, baseado no famoso musical, nar-
ra os últimos dias de vida de Jesus Cristo, 
O filme foi nomeado pela Academia para a 
Melhor Banda Sonora e para o Globo de 
Ouro de Melhor Filme Musical. 

THE DROPOUT:  
A HISTÓRIA  
DE UMA FRAUDE  
Qua. Disney+ 
É a história real de 
Elizabeth Holmes. Como é que a bilionária 
perde toda a sua fortuna?

SALGUEIRO MAIA – O IMPLICADO 
De Sérgio Graciano 
Através de uma abordagem moderna, 
intimista e emocional, retrata as histórias 
que ainda não foram contadas sobre o 
Capitão de Abril. A chave para que a 
Revolução dos Cravos tenha sido como foi.

PATHOS ETHOS 
LOGOS 
De Joaquim Pinto  
e Nuno Leonel 
Uma trilogia que de-
corre em 2017, 2028 e 2037. Três mulheres 
de diferentes gerações e origens.

ADEUS SENHOR HAFFMANN 
De Fred Cavayé 
Paris 1942. François é um homem que aspi-
ra começar uma família com a mulher que 
ama, Blanche. É empregado de um joalheiro 
talentoso, o Sr. Haffmann. A ocupação alemã, 
irá perturbar o destino das três personagens.

Sudoku
Sudoku 1

Sudoku 1                                            Sudoku 2                                             Sudoku 3 

Soluções

Sudoku 2 Sudoku 3

Sudoku 1                                            Sudoku 2                                             Sudoku 3 
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O
 Império Português 
ainda ia do Minho a 
Timor, embora já es-
poliado da pérola da 
Índia Portuguesa 
cujos mapas, nós, 

miúdos do meu tempo, continuá-
vamos a decorar nas aulas na 
completa ignorância de que já ti-
nha passado para as mãos da 
União Indiana. Mandava o regi-
me não tolerar essa invasão, Goa, 
Damão e Diu, e os enclaves de Da-
drá e Nagar-Haveli continuavam 
a ser portugueses até à incons-
ciência, também não foi por isso 
que ficámos menos cultos. 

Sem Índia, Angola passou a ser, 
definitivamente o grande orgulho 
colonial do Estado Novo. E assim 
sendo, fazia todo o sentido que o 
maior dos jogos do futebol portu-
guês fosse jogado, pelo menos uma 

vez, no Estádio dos Coqueiros. A 
lotação de vinte mil lugares esgo-
tou num ápice. Os jogadores de am-
bos os clubes viajaram juntos des-
de a cidade da Beira, em Moçam-
bique, e foram recebidos de forma 
apoteótica pelo povo angolano, se-
dento de ver ao vivo os seus ídolos. 
Como aperitivo, Lourenço Mar-
ques tinha sido palco do primeiro 
dérbi em terras de África três dias 
antes, um jogo maçador e mazom-
bo ganho pelo Sporting por 1-0 mas 
no qual, de um lado e do outro, pa-
receu mais tratar-se de um frete do 
que uma disputa de rivais acesos 
como era o caso. Talvez por isso, o 
embate de Lourenço Marques te-
nha tombado de cabeça no poço do 
olvido generalizado, dedicando-se 
a imprensa a promover o espetácu-
lo que teria lugar em Luanda no 
dia 10 de agosto de 1969. 

Para tristeza de quase todos, 
Eusébio não estava. A contas com 
mais uma lesão no desgraçado 
joelho esquerdo que tanto preju-
dicou a sua carreira, via-se igual-
mente numa batalha com a dire-
ção do Benfica em relação à reno-
vação do seu contrato. Um 
tira-teimas que estava destinado a 
perder por via da maldita Lei da 
Opção que o impediu de ser con-
tratado por qualquer um dos 
maiores clubes do mundo. 

Otto Glória já tinha declarado 
que, na ausência do Pantera Ne-
gra, iria caber a José Augusto 
partilhar o ataque com José Tor-
res, ficando Simões, Jaime Gra-
ça e Coluna no apoio à dupla da 
frente. Por seu lado, o treinador 
dos leões, Fernando Vaz, mostra-
va-se satisfeito com o regresso de 
Hilário, após lesão, e prometia 
uma linha avançada composta 
por Morais, Lourenço, Nelson e 
Oliveira Duarte. 

Os angolanos, excitados, espe-
ravam um confronto recheado de 
golos e de movimentos ofensivos, 
um embate digno do nome de 
Benfica e Sporting. A frustração 

tomou conta deles à medida que 
o jogo foi decorrendo. O Sporting 
estava presente. Do lado do Ben-
fica, apenas um fantasma... 

 
O super e o sub 
A vitória do Sporting foi claríssi-
ma e não deixou margem para 
quaisquer dúvidas. Toda a gente 
concordou que um Super-Leão es-
magou facilmente uma Sub-
-Águia. «Fazendo alarde de uma 
notável superioridade físico-
-técnico.tática em relação ao 
adversário, o Sporting conven-
ceu todos que, pelo menos no 
momento que passa, está aci-
ma do Benfica», escrevia um dos 
enviados especiais a Luanda. «Jo-
gando com clarividência, dis-
ciplinadamente, os leões desde 
o primeiro minuto que come-
çaram a fazer jus ao triunfo fi-
nal e a diferença de golos con-
seguida acentua, sem exageros, 
o seu predomínio ao longo dos 
noventa minutos. O Benfica 
não tem de se queixar. Foi sem-
pre uma equipa com a sensa-
ção de que lhe faltava qualquer 
coisa (Eusébio?), nunca encon-

trando o melhor sistema para 
segurar o adversário». 

O resultado final foi de 5-2. 
Mas a verdade é que, durante 

largos minutos, perpassou a ideia 
de que a goleada viria a ser bem 
mais dolorosa para os encarna-
dos. Logo no primeiro minuto, 
num canto marcado por Nelson, 
José Henrique e Torres atrapalha-
ram-se nas alturas e a bola sobrou 
para Gonçalves que marcou sem 
dificuldade nenhuma. Bandeiras 
verdes e brancas esvoaçaram pe-
las bancadas dos coqueiros.  

Dez minutos mais tarde, nova 
confusão na defesa do Benfica. Des-
ta vez foi Calado a tentar um passe 
de risco, atrasado, para José Hen-
rique. Matreiro, Lourenço inter-
pôs-se, ganhou a bola, e depositou-
-a suavemente no fundo das redes. 

A equipa de Otto Glória parecia 
completamente perdida em cam-
po. E estava. Os passes errados 
eram mais do que muitos, as fa-
lhas defensivas comprometedo-
ras, o 3-0 surgiu logo no início do 
segundo tempo, aos 53 minutos, 
tão natural como a sede que aper-
tava as gargantas dos espetadores 

D esporto

Em agosto de 1969, numa exibição 
de prepotente colonialismo, Benfi-
ca e Sporting disputaram jogos em 
Lourenço Marques e Luanda.
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afonso.melo@nascerdosol.pt A entrada do Estádio dos Coqueiros

Uma equipa do Sporting dessa época em que seria campeã nacional
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africanos. Desta vez foi Nelson 
que bateu Humberto Coelho em 
corrida após um passe em profun-
didade de Gonçalves e, isolado 
frente a José Henrique, tratou de 
fazer o gostinho ao pé. Quando, 
aos 68 minutos, os dois Humber-
tos da defesa do Benfica, Coelho e 
Fernandes, se desentenderam e 
deixaram Marinho à solta para o 

4-0, já toda a gente estava na expec-
tativa de uma goleada memorável. 

Enfim, havia ainda que contar 
com o orgulho da águia ferida na 
asa. Torres, o Bom Gigante, irri-
tou-se: um canto marcado por Si-
mões e ei-lo a voar mais alto do 
que toda a gente na área do Spor-
ting a a bater Damas. Tinha ape-
nas decorrido um minuto. Mas, à 
entrada para o último quarto de 
hora, Nelson devolveu a vanta-
gem aos leões concluindo um lan-
ce nascido do maravilhoso pé es-
querdo de Fernando Peres. 

O espetáculo iria terminar com 
o frango do enorme Vítor Damas. 
Mais uma vez Torres, desta vez 
num remate de longe, mas enro-
lado e frouxo que dava toda a sen-
sação de ser tarefa fácil para o 
guarda-redes do Sporting. Estra-
nhamente, atrapalhou-se. Um pas-
so em falso e a bola a passar-lhe 
por entre as pernas. Houve quem 
se risse. Afinal era de uma festa 
que se tratava. Uma festa pintada 
a verde nas ruas de Luanda que, 
pela primeira vez, recebia um 
Sporting-Benfica. Malhas que o 
Império tece.

A
 beleza tem o seu quê (mui-
to!) de subjetivo. Mas há 
sempre quem esteja dis-

posto a dizer que algo ou alguém 
é bonito e ponto final, sem dar 
abertura a discussões. Foi o que 
se passou, com frequência na 
vida de Hugo Koblet – era um fu-
lano bonito e mais nada. As mu-
lheres que o dissessem, já que 
caíam, positivamente, a seus pés. 
Quantos homens quereriam es-
tar na pele de Hugo, sobre o qual 
tombavam chuvas desse obscu-
ro objeto de desejo, como diria 
Buñuel? Jock Wadley, um dos 
grandes jornalistas do seu tem-
po, habitual seguidor da Volta a 
França e da Volta a Itália, diria 
dele: «He was the most char-
ming of men to talk to!». René 
de Latour, um franco-americano 
que dedicou toda a sua vida a fa-
zer reportagens sobre ciclismo, 
conseguiu descrever o charme de 
Koblet por um prisma mais 
abrangente: «Koblet não tinha 
inimigos. Nem um! O seu sor-
riso fácil e amável vinha do 
mais profundo de si próprio e 
todos sabíamos, desde o pri-
meiro momento em que o co-
nhecemos, que era um homem 
sem rancores, algo de muito 
raro para quem competiu ao 
mais alto nível nas estradas 
onde a intensa luta física con-
duz, quase inevitavelmente, à 
disputa e à inveja». Enfim, o 
mamífero não encantava apenas 
mulheres. Também fazia derre-
ter o coração dos homens. 

Hugo nunca foi alheio à vaida-
de. Os elogios sabiam-lhe bem, 
afagavam-lhe a alma, e ele apro-
veitava para se pentear com Byll-
cream, com o cabelo puxado 
para trás, e enfrascar-se de perfu-
me com um dândi de Hollywood. 
Aos 25 anos, o filho de Adolf  e 
Héléna Koblet, padeiros em Zuri-
que, atingia o ponto mais alto da 
sua vida sobre duas rodas ao tor-
nar-se no primeiro não-italiano a 
vencer o Giro d’Italia. Já não era 
paenas um gajo giro. Era um 
campeão. Algo que talvez não so-
nhasse quando se esforçava pe-
las ruas de Zurique com a sua 
pasteleira, distribuindo pão de 
saca em saca. Aliás, convenha-
mos: desde garoto que tinha pin-
ta de campeão, com o seu estilo 
muito particular. Só que, feliz-

mente, para se ser campeão não 
basta ter estilo, se não Danny 
Zuko, ou melhor, John Travolta, 
teria sido campeão do mundo da 
brilhantina em 1978 com uma 
perna às costas, mesmo que isso 
não lhe desse muito jeito para 
dançar com a Olivia Newton-
-John debaixo de uma bola de es-
pelhos. Enfim Koblet venceu a 
Volta a Itália, penteou-se com es-
mero, e entregou-se aos jornalis-
ta que escorriam água da boca 
por umas palavras suas. Prome-
teu que o melhor ainda estava 
para vir. E estava mesmo. 
 

Em 1951, Hugo Koblet ganhou 
a Volta a França. A sua aura 

apagava o brilho de estrelas 
como Louison Bobet, Gino Bar-
talli ou Fausto Copi. Era aquela 
irreversível vantagem de ser um 
tipo bem apessoado que acabava 
as etapas tão fresco e penteadi-
nho como se logo a seguir fosse 
dançar num baile de debutantes. 

Jacques Trello, um cantor 
francês, aplicou-lhe um cogno-
me à altura: ‘Pedaleur de Char-
me’, expressão utilizada em 2010 

pelo diretor Daniel von Aarburg 
para titular uma longa-metra-
gem dedicada à sua vida. O gran-
de sedutor, que casou com uma 
modelo chamada Sonja Bühl, 
elemento estranho num mundo 
de homens brutos, o cavalheiro 
que cheirava a água-de-colónia 
em vez de tresandar a suor como 
os seus companheiros de estra-
da, fascinava qualquer um que 
se lhe chegasse perto. 

 

Nunca ninguém teve grandes 
dúvidas que o charmoso Ko-

blet tomava todos os produtos do-
pantes que lhe vinham parar às 
mãos. Era hábito generalizado no 
ciclismo do seu tempo e também 
ninguém nos avisou, entretanto, 
que esse mau hábito já acabou. De-
pois de uma longa viagem ao Mé-
xico, regressou à estrada e, apesar 
de um segundo lugar no Tour, 
nunca mais voltou a ser o mesmo. 
Houve quem culpasse as anfeta-
minas pelo seu apagamento. Mas 
não houve quem não alimentasse, 
com um motivo ou outro, o misté-
rio do seu estado fantasmagórico. 
Recorreu a psiquiatras que não 
souberam explicar-lhe a alteração 
da sua identidade. Deixou a com-
petição, instalou-se em Caracas, 
na Venezuela, como representan-
te de marcas como a Alfa Romeo, 
a FIAT e a Pirelli. Dois anos mais 
tarde, regressou a Zurique em si-
lêncio. Sonja ficou na América do 
Sul. Hugo arranjou um pequeno 
apartamento em cima de uma 
bomba de gasolina, mergulhou na 
depressão e foi inundado por re-
clamações de dívidas provenien-
tes de todo e mais algum cabeça 
de porco. Em novembro de 1964, 
no dia 6, uma testemunha confir-
mou que o vira conduzir perigo-
samente o seu Alfa Romeo pela es-
trada que ligava Zurique a Esslin-
gen. Contou que os movimentos 
da viatura eram erráticos e inse-
guros. Pouco tempo depois, o auto-
móvel de Koblet foi encontrado es-
borrachado contra uma pereira. 
Hugo estava lá dentro. O peito re-
bentara no choque contra o volan-
te, a cara estava desfeita por esti-
lhaços do para-brisas, o coração 
deixara de bater. Tinha 39 anos. 
Quem olhasse para o seu cadáver 
não seria capaz de adivinhar que 
fora um homem bonito. 

afonso.melo@newsplex.pt

O feio fim de um homem bonito

Em 1950 e 1951,  
Hugo Koblet  
dominou o ciclismo 
mundial e fazia  
as mulheres  
tombarem na sua 
frente encantadas 
com o seu charme

O MUNDO EM CALÇÕES

AFONSO DE MELO

Jogadores do Sporting um a um

Uma equipa do Benfica de 1969 - aqui com Eusébio

Os Coqueiros com a baía de Luanda ao fundo
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JOKER

APOSTAS 2021/2022
30.ª jornada

Sporting-Benfica
Estoril-Sp. Braga

FC Porto-Portimonense

157 
6

Sandra Felgueiras
Jornalista

1 - 1
1 - 2
2 - 0

164 
7

Manuel Monteiro
Prof. U. Lusíada

1 - 2
1 - 2
2 - 0

204 
4

Ricardo Cardoso
Juiz

0 - 1
1 - 1
2 - 0

184

Fátima Lopes

10

Estilista

0 - 1
1 - 2
2 - 0

170 

Bagão Félix
Economista

1 - 1
1 - 1
2 - 0

5
165 

4

Hélio Loureiro
Chef

2 - 1
1 - 3
3 - 1

181 
6

Miguel Henrique
Advogado

2 - 1
1 - 2
2 - 0

174
1

Rui Ochôa
Fotógrafo

1 - 1
2 - 1
3 - 0

148 
4

Sílvio Cérvan
Advogado

1 - 1
1 - 1
2 - 0

150 
4

João B. Duarte
Adminstrador

2 - 1
1 - 2
2 - 0

153 
6

Nunes Liberato
Economista

1 - 1
0 - 1
2 - 0

176 
7

Sílvia Rizzo
Actriz

2 - 1
1 - 2
2 - 1

Sábado será, novamente, dia de 
duelo de titãs no futebol inglês. Se, 
há uma semana, citizens e reds se 
enfrentavam em jogo relativo à 
32.ª jornada da Premier League, 
acabando em empate a duas bo-
las, este sábado é novamente dia 

de duelo entre os emblemas de 
Pep Guardiola e Jürgen Klopp. 
Desta vez, no entanto, são as 
meias-finais da Taça de Inglater-
ra que estão em jogo. Precisamen-
te a mesma fase onde, na edição 
do ano passado desta Taça, o clu-

be de Rúben Dias, João Cancelo e 
Bernardo Silva caiu, frente ao 
Chelsea. O Liverpool, onde joga o 
internacional português Diogo 
Jota, esse nem passou da quarta 
ronda, na edição anterior, elimi-
nado pelo Man. United. Agora, é 
hora do confronto entre as duas 
equipas que ocupam os principais 
lugares da tabela classificativa da 
Premier League inglesa. 

Na outra meia-final desta com-

petição, que se joga no domingo, o 
Chelsea de Mikel Arteta vai en-
frentar, em Wembley, não muito 
longe de casa, o Crystal Palace. Na 
memória está a derrota na final 
da Taça de Inglaterra do ano pas-
sado, frente ao Leicester City, pelo 
que os blues seguem com gasoli-
na no sangue para remediar os er-
ros do passado. O Crystal Palace, 
underdog de serviço, poderá, ain-
da assim, surpreender. 

Man. City-Liverpool, parte II

Manchester City e Liverpool vão enfrentar-se, 
outra vez, no sábado. Desta vez, é a Taça de In-
glaterra que está em jogo.

José Miguel Pires 
jose.pires@nascerdosol.pt

Variedade Não há um resultado ‘óbvio’ no dérbi de domingo: três apostadores acreditam na vitória das águias, cinco apostam no empate e quatro na vitória dos leões. 
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De Bruyne marcou aos reds

CLASSIFICAÇÃO

PORTUGAL 30ª JORNADA 

 
 
 
 
 
 
 
 


Arouca-St.ª Clara                  15/04 (15h30) 
Famalicão-Gil Vicente                15/04 (18h) 
V. Guimarães-P. Ferreira     15/04 (20h30) 
Moreirense-Tondela              16/04 (15h30) 
Marítimo-Boavista                      16/04 (18h) 
Belenenses-Vizela                      16/04 (18h) 
FC Porto-Portimonense      16/04 (20h30) 
Sporting-Benfica                   17/04 (20h30) 
Estoril-Sp. Braga                   18/04 (20h30)

 Liga dos Campeões   Playoff Liga dos Campeões   Liga Europa   Playoff Liga Europa     Descem de divisão   Playoff descida de divisão  Transm. Televisivas: SportTV             Benfica TV            Eleven Sports                           Diferido    

CLASSIFICAÇÃO

ESPANHA 32ª JORNADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                           J     V     E     D       G        P 
1      FC Porto                  29   25      4     0    72-19    79 
2     Sporting                   29   23      4     2   59-18    73 
3     Benfica                     29   20      4     5   73-29   64 
4     SC Braga                 29    16      7     6   47-28   55 
5     Gil Vicente               29    12    10     7  40-30   46 
6     V. Guimarães          29     11      6   12  38-38   39 
7      P. Ferreira                29      9      9    11   27-34   36 
8     Santa Clara             29      8    10    11  32-46   34 
9     Estoril                       29      8    10    11  32-36   34 
10   Marítimo                  29      8      9   12   32-39   33 
11    Boavista                  29      6    15     8   34-41   33 
12    Portimonense         29      8      8   13   27-34    32 
13    Vizela                        29      6     11   12    31-47   29 
14   Famalicão                29      6    10   13  34-44   28 
15    Arouca                     29      6      8   15   27-50   26 
16   Tondela                     29      7      4   18   37-58   25 
17    Moreirense              29      5      8   16  26-46    23 
18   Belenenses SAD     29      4      9   16   18-49    21 

CLASSIFICAÇÃO

INGLATERRA 33ª JORNADA 

                                           J     V     E     D       G        P 
1      Man. City                  31   23      5     3   72-20    74 
2     Liverpool                  31   22      7     2   79-22    73 
3     Chelsea                    30    18      8     4  64-23   62 
4     Tottenham                31    18      3   10   56-37    57 
5     Arsenal                     30    17      3   10  45-36   54 
6     West Ham                32    15      6    11   51-42    51 
7      Man. United             31    14      9     8  49-42    51 
8     Wolverhampton      32    15      4   13   33-28   49 
9     Leicester                 29     11      7    11  45-48   40 
10   Crystal Palace         31      8    13   10  43-40    37 
11    Brighton                    31      8    13   10   28-37    37 
12    Aston Villa                31     11      3    17  42-46   36 
13    Brentford                 32    10      6   16  39-48   36 
14   Southampton           31      8    12    11   37-52   36 
15    Newcastle                31      8    10   13  34-54   34 
16   Leeds Utd                32      8      9   15  38-68   33 
17    Everton                    30      8      4   18   33-52   28 
18   Burnley                    30      4    12   14  25-44    24 
19   Watford                     31      6      4   21  29-60    22 
20   Norwich                    31      5      6   20  20-63    21 

CLASSIFICAÇÃO

ITÁLIA 33ª JORNADA 

                                           J     V     E     D       G        P 
1      AC Milan                   32   20      8     4  56-29   68 
2     Inter                           31    19      9     3   65-24   66 
3     Nápoles                    32   20      6     6  58-26   66 
4     Juventus                  32    18      8     6  49-28   62 
5     Roma                        32    17      6     9  53-36    57 
6     Lazio                         32    16      7     9   64-47   55 
7      Fiorentina                 31    16      5   10  52-40   53 
8     Atalanta                    31    14      9     8  53-36    51 
9     Sassuolo                  32    12    10   10  58-52   46 
10   Verona                      32    12      9    11  56-49   45 
11    Torino                        31    10      9   12  35-30   39 
12    Bolonha                    31    10      7   14  34-44    37 
13    Udinese                    30      8    12   10  43-48   36 
14   Empoli                      32      8    10   14   41-56   34 
15    Spezia                      32      9      6    17  32-54   33 
16   Sampdoria               32      8      5   19  39-54   29 
17    Cagliari                     32      5    10    17   30-61   25 
18   Génova                     32      2    16   14   24-52    22 
19   Veneza                      31      5      7   19   26-57    22 
20   Salernitana              30      3      7   20  23-68    16 

CLASSIFICAÇÃO

FRANÇA 32ª JORNADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wolverhampton-Man. City          Adiado 
Tottenham-Brighton         16/04 (12h30) 
Man. Utd-Norwich                 16/04 (15h) 
Southampton-Arsenal           16/04 (15h) 
Watford-Brentford            16/04 (20h10) 
West Ham-Burnley             17/04 (14h15) 
Newcastle-Leicester         17/04 (14h15) 
Aston Villa-Liverpool             10/05 (13h) 
Leeds Utd-Chelsea            11/05 (19h30) 
Everton-Crystal Palace    19/05 (19h45)

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Spezia-Inter                            15/04 (18h) 
AC Milan-Génova                   15/04 (20h) 
Cagliari-Sassuolo               16/04 (11h30) 
Udinese-Empoli                 16/04 (13h30) 
Sampdoria-Salernitana    16/04 (13h30) 
Juventus-Bolonha             16/04 (17h30) 
Lazio-Torino                       16/04 (19h45) 
Fiorentina-Veneza                 16/04 (20h) 
Nápoles-Roma                       18/04 (18h) 
Atalanta-Verona                     18/04 (18h)

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Rennes-Mónaco                   15/04 (20h) 
St. Étienne-Brest                   16/04 (16h) 
Lille-Lens                                16/04 (20h) 
Nice-Lorient                            17/04 (12h) 
Troyes-Estrasburgo              17/04 (14h) 
Nantes-Angers                       17/04 (14h) 
Metz-Clermont                       17/04 (14h) 
Montpellier-Reims                 17/04 (14h) 
Lyon-Bordéus                    17/04 (16h05) 
PSG-Marselha                   17/04 (19h45)

Real Sociedad-Bétis           15/04 (20h) 
Elche-Maiorca                       16/04 (13h) 
Alavés-Rayo Vallecano    16/04 (15h15) 
Valência-Osasuna            16/04 (17h30) 
Getafe-Villarreal                   16/04 (20h) 
Granada-Levante                  17/04 (13h) 
At. Madrid-Espanhol        17/04 (15h15) 
At. Bilbao-Celta Vigo        17/04 (17h30) 
Sevilha-Real Madrid            17/04 (20h) 
Barcelona-Cádiz                  18/04 (20h)

BTV1 ELEVEN SPORTS
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                                           J     V     E     D       G        P 
1      Real Madrid             31   22      6     3  63-26    72 
2     Barcelona                30    17      9     4   60-31   60 
3     Sevilha                      31    16    12     3   44-22   60 
4     At. Madrid                31    17      6     8   57-38    57 
5     Bétis                          31    17      5     9   56-37   56 
6     Real Sociedad         31    15      9     7  32-30   54 
7      Villarreal                   31    12    10     9  48-29   46 
8     At. Bilbao                  31     11    12     8  35-29   45 
9     Valência                    31    10    12     9  43-44   42 
10   Osasuna                   31     11      8   12   31-40    41 
11    Espanhol                   31    10      9   12  36-42   39 
12    Celta                          31      9      9   13  34-35   36 
13    Rayo Vallecano       30      9      7   14   32-37   34 
14   Getafe                       31      7     11   13  28-35    32 
15    Elche                         31      8      8   15  32-44    32 
16   Granada                    31      6     11   14  35-52   29 
17    Maiorca                    31      7      8   16   27-50   29 
18   Cádiz                         31      5    13   13  26-43   28 
19   Levante                     31      4    10    17   35-61    22 
20   Alavés                       31      5      7   19   24-53    22 

                                           J     V     E     D       G        P 
1      PSG                           31   22      5     4   70-29    71 
2     Marselha                  31    17      8     6   51-29   59 
3     Rennes                      31    17      5     9    67-31   56 
4     Estrasburgo             31    14    10     7   52-33   52 
5     Nice                           31    15      7     9   40-27    51 
6     Mónaco                     31    14      8     9   47-32   50 
7      Lille                            31    12    12     7  39-36   48 
8     Lens                           31    13      8   10  48-40    47 
9     Nantes                      31    13      7    11  40-34   46 
10   Lyon                           31    12     11     8  44-40   46 
11    Montpellier               31    12      5   14  44-44    41 
12    Brest                         31    10      9   12  39-45   39 
13    Reims                        31      8    12    11  34-35   36 
14   Angers                      31      8      9   14  35-45   33 
15    Troyes                       31      8      8   15  29-44    32 
16   Lorient                      31      7    10   14   31-50    31 
17    Clermont                  31      7      7    17   31-60   28 
18   St. Étienne               31      6      9   16   33-61    27 
19   Bordéus                    31      5     11   15     41-71   26 
20   Metz                          31      4     11   16   28-57    23 
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A equipa sub-19 do Benfica bateu, 
na quarta-feira, o Sporting, por 4-
-0, em jogo relativo aos quartos-
-de-final da UEFA Youth League. 
Em Alcochete, onde estiveram 
presentes figuras como Porro, 
Neto, Matheus Nunes e o históri-
co Aurélio Pereira – que deu o 
nome ao estádio onde se disputou 
o encontro –, depois de bater os di-
namarqueses do Midtjylland, nos 
‘oitavos’, o emblema treinado por 
Luís Castro venceu o Sporting 
graças a dois golos de Pedro San-
tos, de 19 anos, aos 29 e aos 60 mi-
nutos de jogo, e mais dois de Die-
go Moreira, aos 57’ e aos 90’, ga-
rantindo um lugar nas ‘meias’. 
Nesta fase da competição euro-
peia, cuja final se jogará a 22 de 
abril, o Benfica terá pela frente o 
emblema sub-19 da Juventus. 

Em Alcochete, a equipa de ju-
niores dos ‘leões’ acabou derrota-
da em casa, num jogo que come-
çou logo com um susto em cam-
po: João Tomé e Diogo Cabral 
chocaram de cabeça, ficando am-
bos estendidos no chão. Um inci-
dente que obrigou à entrada das 
respetivas equipas médicas, mas, 
felizmente, não se confirmaram 
lesões de maior gravidade. 

Retomado o jogo, as situações 

de perigo mantiveram-se equili-
bradas, acabando por ser Pedro 
Santos, através da conclusão de 
um cruzamento de Diego Morei-
ra, a abrir o marcador. O resulta-
do manteve-se até ao intervalo e, 
na segunda parte, o Benfica con-
tinuou a ser a equipa mais forte 
em campo, dilatando a vanta-
gem aos 57 minutos, com assina-
tura de Diego Moreira. E a ins-
piração pareceu bater às jovens 

‘águias’. É que aos 60 minutos de 
jogo, Pedro Santos bisou, fazen-
do o 3-0, e selando a passagem às 
‘meias’. 

Os nervos estavam à flor da pele 
e Chico Lamba travou agressiva-
mente Pedro Santos à porta da 
grande área, o que lhe valeu a ex-
pulsão. Aos 64 minutos de jogo, o 
Sporitng ficou reduzido a 10 joga-
dores em campo. A vitória das 
‘águias’ era já praticamente uma 

certeza, mas Diego Moreira, que 
já tinha marcado, achou que três 
golos ainda não eram suficientes, 
acabando o jovem ‘encarnado’ 
por bisar, a poucos instantes do 
fim da partida, e fechando o mar-
cador em 4-0. 

 
Juve nas ‘meias’ 
Agora, o Benfica vai enfrentar a 
Juventus nas meias-finais da UE-
FA Youth League, que bateu as ca-
madas jovens do Liverpool, nos 
‘quartos’, por 2-0. Contaram-se go-
los de Fabio Miretti e Angel Chi-
bozo, que, em apenas três minu-
tos e quando passava pouco mais 
de uma hora de jogo, marcaram 
os dois golos que selaram a vitó-
ria transalpina e, consequente-
mente, o lugar nas meias-finais da 
competição europeia juvenil. 

O Benfica foi a última equipa a 
garantir um lugar na fase seguin-
te da eliminatória, depois de es-
tar definida a outra meia-final da 
competição: a equipa sub-19 do 
Atlético de Madrid vai enfrentar 
os jovens do Salzburgo. Os colcho-
neros deixaram para trás o Borus-
sia Dortmund, ao passo que os 
austríacos bateram, nos ‘quartos’, 
o Paris Saint-Germain.

A velejadora mais jovem dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio’2021 
morreu afogada, aos 17 anos, víti-
ma de um acidente náutico en-
quanto treinava na Tunísia. O 
barco onde seguia com a irmã 
acabou por virar devido a ventos 
fortes, resultando na morte da jo-
vem velejadora que tinha já sido 
campeã olímpica no Rio’2016.

Velejadora 
morre afogada

A judoca portuguesa Telma Mon-
teiro esteve envolvida num aci-
dente de viação na A23, juntamen-
te com os também judocas portu-
gueses Bárbara Timo e Rodrigo 
Lopes, que resultou em seis feri-
dos. «Foi o maior susto da mi-
nha vida, num momento achei 
mesmo que era o fim», revelou 
a judoca, dias depois. «Mas o 
mais importante é que tudo 
terminou da melhor forma. Fe-
lizmente tirando alguns hema-
tomas e dor no corpo, estou 
bem, estamos todos bem! Sou 
uma apaixonada pela vida e es-
tou extremamente grata por 
ter acordado esta manhã pra 
mais um dia», escreveu a judoca 
nas redes sociais.

Telma 
Monteiro  
sofre acidente

Abel goleia, Sousa bate Caixinha
Foi uma noite de glória e tristeza para os treinadores portugueses na 
Taça Libertadores. O Palmeiras de Abel Ferreira, por um lado, goleou 
o Independiente Petrolero da Bolívia, em casa, por 8-1. Uma vitória que 
eleva o campeão em título ao primeiro lugar do grupo A da maior com-
petição de clubes da América do Sul. Já o Flamengo de Paulo Sousa 
mantém-se invicto nessa mesma competição, após vencer os argenti-
nos do Talleres, equipa treinada pelo português Pedro Caixinha, por 3-
-1, ocupando o primeiro lugar do Grupo H.

Novak Djokovic foi eliminado do 
Masters 1.000 de Monte Carlo na 
sua estreia no torneio, na segun-
da ronda, frente ao espanhol Ale-
jandro Davidovich Fokina, por 2 
sets a 1, com os parciais 6-3, 6-7 e 
6-1. O regresso de ‘Djoko’ aos 
courts tem sido, assim, atribula-
do, após a eliminação do ATP 500 
de Dubai depois de perder por 2 
sets a 0 frente ao checo Jiri Vesely, 
com os parciais 6-4, 7-6(4).

‘Djoko’ com 
estreia triste

VELA JUDO FUTEBOL TÉNIS

Jovens ‘águias’ enfrentam Juventus
Benfica e Sporting esti-
veram frente a frente 
nos ‘quartos’ da UEFA 
Youth League e foram 
os ‘encarnados’ a sair vi-
toriosos. Nas ‘meias’, te-
rão de passar pela Ju-
ventus.

Pedro Santos bisou, aos 29 e aos 60 minutos de jogo

José Miguel Pires 
jose.pires@nascerdosol.pt

SLBENFICA.PT
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F
orças russas, abaladas 
pelas perdas dos últi-
mos meses, fazem a 
longa viagem à volta 
da Ucrânia, reorgani-
zando antes de serem 

atiradas contra Donbass. O Kre-
mlin tenta ir buscar reforços um 
pouco por toda a extensão do seu 
território, até além-fronteiras, en-
quanto as forças ucranianas apro-
fundam trincheiras, reforçam for-
tificações e posicionam a sua arti-
lharia para os receber com fogo. 

Ansiando por que os países da 
NATO repensem a sua política de 
não entregar armamento pesado 
ao Governo da Ucrânia, antes que 
seja tarde de mais. 

Joe Biden chegou ao ponto de 
acusar o Kremlin de genocídio, 
considerado o crime mais grave 
punido pelo Tribunal Penal Inter-
nacional. Mas isso não parece ter 
alterado os cálculos da NATO, re-
ceosa da retaliação russa caso ofe-
reça armas ‘ofensivas’ à Ucrânia. 

«Chamei-lhe genocídio por-

que se torna cada vez mais cla-
ro que Putin está simplesmen-
te a querer aniquilar a ideia de 
sequer se ser ucraniano», expli-
cou o Presidente americano à im-
prensa, esta quarta-feira. «Deixa-
remos os advogados decidir in-
ternacionalmente se isso se 
qualifica como tal ou não, mas 
certamente me parece que o é». 

No entanto, não será necessa-
riamente por haver este salto retó-
rico que começarão a chegar a 
Kiev os tanques, caças, baterias 
de mísseis e artilharia de longo 
alcance que Volodymyr Zelensky 
tem implorado à NATO. 

«Não creio que neste momen-
to haja alterações nas variá-
veis que venham mudar a de-
cisão política tomada já antes 
da guerra começar. Que é o não 
envolvimento direto», aponta 
Sandra Fernandes, professora de 
Relações Internacionais na Uni-

versidade do Minho, especializa-
da nas relações entre a Rússia e a 
Europa, ao Nascer do SOL. «E so-
bretudo mudar aquele equilí-
brio, que tem de ser traçado, de 
a NATO não se tornar cobeli-
gerante. Isso não se alterou».  

Não que isso demova o Presi-
dente ucraniano de pedir mais 
apoio aos seus aliados. «Quando 
se trata de armas necessárias, 
ainda dependemos dos manti-

mentos, dos nossos parceiros», 
admitiu Zelensky. «Infelizmente 
não estamos a receber tanto 
quando precisamos. Em parti-
cular para levantar o bloqueio 
de Mariupol». 

 
Uma cidade prestes a cair  
Talvez o cenário mude caso se ve-
rifiquem as acusações do uso de 
armas químicas pelas forças rus-
sas em Mariupol. Nesse caso, «to-
das as opções estão em cima da 
mesa», prometeu o ministro da 
Defesa britânico, James Heappey, 
à Sky News. Mas o mais difícil é 
provar essas alegações, dado que 
uma perícia independente é pra-
ticamente impossível com a cida-
de cercada. Além de analistas te-
rem expressado ceticismo quan-
do aos relatos que vão chegando, 
vindos do batalhão Azov, um gru-
po neonazi que tinha o seu quar-
tel-general em Mariupol. 

Os ucranianos pedem armas pesadas, 
à espera da ofensiva russa em Donbass. 
Biden acusa os russos de ‘genocídio’, mas 
não se envolve. Os peritos estão pouco 
convencidos com as acusações de uso 
de armas químicas em Mariupol. 

I nternacional

 
O tipo de 
combate que 
se espera  
em Donbass  
é algo que 
‘ainda não se 
viu na Ucrânia’
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UCRÂNIA  
À ESPERA DA 
GUERRA NAS 
TRINCHEIRAS 
João Campos Rodrigues 
joao.rodrigues@nascerdosol.pt
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Os militantes neonazis deram 
por si foram empurrados para 
Azovstal, uma das maiores meta-
lurgias da Europa, que se conver-
teu num dos últimos redutos 
ucranianos na cidade. É lá que es-
tão também entrincheirados ele-
mentos da 36.ª brigada de fuzilei-
ros, sob cerco há mais de 40 dias, 
e que na segunda-feira avisaram 
que estavam quase sem muni-
ções. Esta quarta-feira, o Kremlin 
gabava-se de que mais destes mil 
fuzileiros se tinham rendido. 

Pelo meio, os Azov publicaram 
vídeos dos seus combatentes com 
aparentes dificuldades respirató-
rias, acusando os russos de usar 
um drone para os atingir com gás, 
de maneira a expulsá-los das suas 
posições. As ameaças dos separa-
tistas de Donetsk – cujo porta-voz, 
Eduard Basurin, tinha pedido pu-
blicamente ao Kremlin que usas-
se «forças químicas» para «que 

as toupeiras saiam dos seus bu-
racos» – fizeram com que a acu-
sação fosse levada muito a sério, 
mas os relatos dos Azov não ba-
tem certo, avaliou Eliot Higgins, 
fundador do Bellingcat. Este site 
de investigação jornalística nota-
bilizou-se pela sua cobertura do 
uso de armas químicas pelo regi-
me sírio, aliado de Moscovo. 

«Os sintomas são inconsis-
tentes com qualquer agente 
nervoso que eu conheça, sem 
nenhum relato de constrição 
das pupilas, dilatações, convul-
sões», frisou Higgins no Twitter. 
«A coisa mais valiosa que po-
deria ser feita neste momento 
é recuperar os restos da muni-
ção usada», recomendou. «Deve-
ria haver restos da munição, 
dado que são desenhadas para 
soltar agentes químicos, não 
para rebentar». Não que reste 
muito tempo para isso, com a re-

sistência em Mariupol a ceder, 
permitindo que o Kremlin apon-
te a mira a outros alvos.  
 
‘Os russos vão até  
onde os deixarem ir’ 
As forças ucranianas sabem bem 
que em Donbass as táticas com 
que travaram os russos a norte de 
Kiev não são tão viáveis. A mistu-
ra de guerra convencional, blo-
queando pontos estratégicos, ao 
mesmo tempo que emboscavam a 
retaguarda dos invasores a partir 
das florestas e montes do norte, 
estilo guerrilha, não é o que vere-
mos em Donbass. Trata-se de uma 
região plana, com menos cidades 
a bloquear o avanço russo, mas 
onde os ucranianos estão há anos 
a construir bunkers, receosos dos 
separatistas que controlam um 
terço de Donbass. 

A expectativa é que esta ofensi-
va russa se torne um confronto 

estilo II Guerra Mundial. «É uma 
coisa que não se viu ainda na 
Ucrânia», aponta Carlos Branco, 
major general na reserva e inves-
tigador do Instituto Português de 
Relações Internacionais (IPRI). 

«O que nós temos assistido 
são essencialmente escaramu-
ças, tirando em Mariupol, onde 
houve combate em zonas edifi-
cadas, que é algo terrível», ex-
plica. «Aqui não vão ser escara-
muças», continua. «É uma zona 
que está muito fortificada. Ou 
os russos destroem tudo com 
artilharia e obrigam os ucra-
nianos a renderem-se... Ou se 
os ucranianos resistirem vai 
ser uma coisa horrível».  

É em Donbass que está coloca-
da a nata das forças militares da 
Ucrânia, um contingente estima-
do entre as 40 a 60 mil tropas, as 
mais bem treinadas e equipadas. 
Mas não têm supremacia aérea, 

estando cercadas a sul, leste e nor-
te, «numa situação muito difí-
cil», considera Branco. «Ainda 
não estão cercados a oeste, no 
zonas do eixo Dnipro-Kiev», 
nota, «mas foram feitos uma sé-
rie de ataques em profundida-
de pelas forças russas», procu-
rando destruir as suas estruturas 
de abastecimento. Chegando a dei-
xar operacional o aeroporto regio-
nal de Dnipro, esta semana, num 
ataque onde o Kremlin anunciou 
ter destruído baterias de mísseis 
S-300 oriundas da Eslováquia.  

Se pode parecer que houve um 
desacelerar do ritmo da invasão 
com a retirada do russa de Kiev, 
Cherniiv e Sumy, enquanto a vida 
voltava a uma estranha normali-
dade na capital, as tropas ucrania-
nas em Donbass não sentiram 
isso, de todo. Desde o início da in-
vasão que defendem a linha da 
frente, constantemente alvo de 
mísseis, artilharia, bombardea-
mentos aéreos. O que se agravou 
ao longo das últimas semanas.  

Ao mesmo tempo, forças russas 
deram a volta a Kharkiv, avançan-
do em Izyum, ameaçando fechar o 
cerco às forças ucranianas em 
Donbass. Já um assalto frontal às 
posições ucranianas parece im-
provável a Carlos Branco. 

«Se esta batalha for ganha 
pelos russos, a questão é em 
que condições. Porque muitas 
vezes pode-se ganhar uma ba-
talha e ficar de tal forma des-
gastado que não há condições 
para prosseguir o combate, é 
uma vitória pírrica», aponta.  

«Creio que os russos estão a 
tentar evitar essa ação, por isso 
é que têm empregue a sua for-
ça aérea de forma tão violenta. 
Para causar grande erosão nes-
tas forças ucranianas, e para 
que as suas forças blindadas e 
de infantaria mecanizada te-
nham a tarefa facilitada». O que 
ninguém tem dúvidas é que «esta 
batalha vai ser decisiva para o 
futuro da Ucrânia». 

 Ainda que ninguém saiba qual 
o objetivo final do Kremlin, exce-
to talvez o próprio Putin, torna-se 
cada vez mais claro que «a Rús-
sia pretende controlar, autono-
mizar o leste da Ucrânia», con-
sidera Sandra Fernandes. «Quem 
diz leste diz parte do norte, ou 
seja, toda aquela fronteira com 
a Rússia, provavelmente é algo 
mais alargado que o Donbass, 
mais o território a sul», expli-
ca. E salienta: «Os russos vão até 
onde os deixarem ir». 
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MACRON E LE PEN 
PREPARAM 
SEGUNDA VOLTA

Emmanuel Macron e Marine Le 
Pen já estão a preparar a segun-
da volta das eleições francesas, 
que irá decorrer no dia 24 de abril. 
O primeiro a dar cartas foi o atual 
Presidente, que indicou que pode-
ria alterar a controversa propos-
ta para subir a idade de reforma 
em três anos, para os 65, um dos 
motivos que explicam a sua des-
cida de popularidade. 

Um assunto sensível na socie-
dade francesa, que gerou greves 
a nível nacional, em 2019, quando 
o Governo pretendia alterar o sis-
tema de pensões e aumentar a ida-
de da reforma, a implementação 
de reformas durante os primeiros 
cinco anos da sua presidência fo-
ram um pilar da campanha de 
reeleição de Macron, que conse-
guiu 28% dos votos na primeira 
ronda. Contudo, enquanto se pre-
para para voltar a enfrentar a can-
didata de extrema-direita, Mari-
ne Le Pen, que conquistou 23% 
dos votos, num «combate» políti-
co que promete ser renhido, o Pre-
sidente está a começar a «aligei-
rar» as suas propostas. 

«Estou pronto para alterar a 
linha temporal e reforço que 
não precisamos necessariamen-
te de colocar esta reforma em 
prática até 2030 se isso preocu-
par as pessoas», disse Macron du-
rante uma visita ao norte de Fran-
ça, citado pelo Guardian, acres-
centando que estaria disposto a 
alterar a idade oficial da reforma 
para os 64 anos, em oposição dos 
65 anos propostos inicialmente. 
«Abrirei esta porta se isso signi-
ficar um consenso», revelou. 

A idade atual de reforma é de 62 
anos. Macron defende que, uma 
vez que esperança de vida aumen-
tou, o sistema de pensões da Fran-
ça, que depende dos trabalhado-
res que pagam diretamente por 
aqueles que já terminaram a sua 
carreira, não pode ser equilibra-
do financeiramente sem o aumen-
to da idade de reforma. 

A proposta original previa o au-
mento desta a um ritmo de qua-
tro meses a cada ano, até atingir 
os 65 anos até 2032. 

Em resposta a esta possível mu-
dança de opinião de Macron, a 

candidata de extrema-direita cri-
ticou aquilo que considera ser 
uma «manobra» do seu rival. 

«Não confio nada em Ma-
cron, nada, e muito menos a 10 
dias da segunda volta das elei-
ções», disse Le Pen à rádio Fran-
ce Inter, acusando o Presidente de 
tentar atrair eleitores de esquer-
da com esta mudança de posição. 

Le Pen disse que manterá a ida-
de da reforma da França nos 60 
anos, mas só para os franceses 
que têm uma carreira completa e 
começaram a trabalhar entre os 
17 e os 20 anos. «Não há nada a 
esperar de Emmanuel Macron 
[...]. Vai até o fim em sua obses-
são, pois a idade de aposenta-
doria de 65 anos é sua obses-
são, só fala sobre isto», acres-
centou Le Pen, que na primeira 
volta se apresentou como a defen-
sora das classes populares. 

Macron e Le Pen disputam o 
eleitorado de esquerda que tinha 
sido conquistado na primeira vol-
ta das eleições por Jean-Luc Mé-
lenchon, candidato da esquerda 
radical, que ficou em terceiro lu-
gar com 20% dos votos. 

Numa primeira reação, Mélen-
chon pediu aos seus eleitores para 
não votarem em Le Pen: «Sabe-
mos em quem vamos votar. 
Não podemos dar o nosso voto 
a Le Pen», afirmou imediatamen-
te após ser anunciado o resultado 
das eleições, apesar de também 
não ter sido frontal no seu apoio a 
Macron, como foi o caso de Valé-
rie Pécresse, candidata do parti-
do de direita conservadora, Os Re-
publicanos, com 5% dos votos. 

Muitos eleitores de esquerda, não 
se sentindo representados pelo can-
didato de centro-direita e de extre-
ma-direita, revelaram que não vão 
votar na segunda ronda das eleições.  

O descontentamento com os re-
sultados eleitorais gerou protes-
tos, tendo alguns assumido con-
tornos mais violentos, como em 
Lyon e Rennes.

Hugo Geada 
hugo.geada@nascerdosol.pt

Presidente francês poderá alterar proposta 
para aumentar idade da reforma, uma das cau-
sas da sua queda nas sondagens. Le Pen acu-
sa-o de estar a fazer uma ‘manobra’.
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Macron disse que pretende alcançar o «consenso»

FILIPA MOREIRA DA CRUZ

Entre a cólera e a peste

A
 primeira vez que me ins-
talei em França foi em 
Março de 2007, umas se-

manas antes da eleição de Nico-
las Sarkozy. Cinco anos mais tar-
de, vi François Hollande ser elei-
to. Os quase oito anos passados 
em Paris foram inesquecíves, 
mas também marcados por gre-
ves, revoltas sociais e um atenta-
do. Razões suficientes para dei-
xar a capital. Após alguns anos 
no estrangeiro regressei a Fran-
ça. Desta vez, numa pequena ci-
dade na Bretanha. Emmanuel 
Macron tinha sido eleito há um 
ano, sem convicção.  

No tempo em que estive fora 
nunca deixei de seguir a atuali-
dade política do país, provavel-
mente mais do que o meu marido 
que é francês. Os gauleses deixa-
ram de estar interessados em 
quem os (des)governa e não se 
sentem identificados com ne-
nhum dos políticos. A exceção 
talvez chegue dos franceses espa-
lhados pelo mundo. Os meus 
amigos que vivem no Dubai, na 
Austrália, no Canadá e em Espa-
nha não se importam de esperar 
mais de duas horas para votar. 
Tudo pelo amor à pátria. 

Estas eleições francesas foram 
ainda mais mornas que as ante-
riores. Primaram pela apatia e o 
desinteresse da população (que 
não é recente). Os únicos que 
mostraram entusiasmo, para 
além dos candidatos, foram os 
militantes dos diversos partidos 
que deram tudo por tudo. Como 
sempre. O contexto atual não aju-
da. Dois anos depois, a Covid ain-
da deixa marcas e a guerra na 
Ucrânia é bem mais grave que a 
escolha do novo presidente. Ma-
cron ainda tentou convencer Pu-
tin, mas as suas ações foram ri-
dículas e desastrosas.  

 

Nenhum dos candidatos conse-
guiu chamar a atenção para 

os desafios que o país atravessa 
porque nenhum os citou, pura e 
simplesmente. Não houve uma 
única referência à saúde, à educa-
ção, ao meio ambiente. Curioso 
numa altura em que o GIEC (gru-
po intergovernamental de especia-
listas sobre e evolução do clima) 
acaba de publicar um relatório 
alarmante. Talvez se esqueçam 
que só temos um planeta. O único 
tema comum aos 12 aspirantes a 
presidir a Quinta República foi o 

poder de compra. O desemprego, 
a inflação, a forte subida do preço 
dos combustíveis e a escassez dos 
cereais serviram de mote comum. 
No país onde a baguette é uma ins-
tituição nacional ninguém arris-
cou a sair da linha. As políticas 
podem ser de esquerda, de direita 
ou do centro. Podem até mesmo 
tocar os extremos, mas ninguém 
é capaz de propôr um líder à altu-
ra da nação. Ou talvez seja o povo 
que só pense numa coisa: o di-
nheiro. Como se tudo o resto fos-
se supérfluo. 
 

Os resultados da primeira vol-
ta confirmaram algumas cer-

tezas e trouxeram dores de cabeça 
adicionais. O partido socialista está 
obsoleto e nem mesmo os militan-
tes de esquerda acreditaram no 
programa de Anne Hidalgo. Os 
seus votos foram para a extrema 
esquerda de Jean-Luc Mélenchon 
que conseguiu um honrado tercei-
ro lugar. O antípoda Eric Zemmour 
criou um partido à pressa, em abril 
de 2021, e arrecadou 7% dos votos. 
O que não deixa de ser impressio-
nante e, acima de tudo, preocupan-
te. Marine Le Pen não surpreen-
deu, mas convenceu uma boa par-
te da população. 

E agora?  
O país está dividido e o mapa 

político é prova disso. Se os jovens 
(entre os 18 e os 25 anos) aposta-
ram numa esquerda extremista, 
os eleitores com mais de 65 anos 
jogaram pelo seguro e escolhe-
ram Macron, tal como em 2017. 
Entre os dois, encontram-se os 
simpatizantes de Marine Le Pen 
que têm mais de 26 anos e ainda 
não estão reformados. Este fenó-
meno geracional demonstra que 
cada faixa etária tem uma lingua-
gem própria, com códigos bem 
definidos. Cabe ao novo presiden-
te criar uma harmonia entre to-
dos, tarefa quase impossível.  

 

Não gostaria de estar na pele 
dos franceses que, a 24 de 

Abril, terão de escolher entre a 
cólera e a peste. De um lado, um 
Presidente arrogante e elitista 
que gere o país como se fosse a 
banca Rothschild. O mesmo da 
reforma aos 65, aos 67 ou talvez 
aos 70 anos que seduz uma bur-
guesia decadente. Do outro lado, 
uma candidata populista anti-
-Europa que pretende ser a rein-
carnação de Jeanne d’Arc. 

DE MALA PRONTA
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Boris Johnson foi notificado pela 
Polícia Metropolitana de Londres 
que será multado por infrações às 
normas de contenção da covid-19 
depois da realização de festas em 
Downing Street durante a pande-
mia. A força policial anunciou du-
rante a manhã de terça-feira que 
emitiu até agora mais de 50 mul-
tas a funcionários do Governo bri-
tânico devido à realização destas 
festas, incluindo à mulher de Bo-
ris, Carrie Johnson, e ao ministro 
das Finanças britânico Rishi Su-
nak. Não é claro quando teve 
Johnson de pagar, apesar do pró-
prio ter anunciado que já liquidou 
o valor, mas as multas oscilam en-
tre as 60 libras (72 euros) e as 10 
mil libras (cerca de 12 mil euros).

Multado por 
frequentar 
festas

REINO UNIDO INDONÉSIA

BRASIL PRESENTE

ARISTÓTELES DRUMMOND

D
epois do 11 de setembro, a 
pretexto de se identificar 
financiamentos para o ter-

rorismo e o comércio de drogas, 
a esquerda americana deu um 
golpe de morte no capitalismo, 
pondo fim ao sigilo bancário e 
aos paraísos fiscais. Até a Suíça, 
com tradição de sigilo e contas 
numeradas, cedeu. Os liberais 
acreditam que houve certo exa-
gero, mas o fato é que hoje a 
transparência é total. O ponto po-
sitivo foi facilitar a identificação 
dos casos de corrupção. Mesmo 
assim, os políticos e altos funcio-
nários públicos, em todo mundo, 
correm riscos. No recente escân-
dalo de verbas de um fundo go-
vernamental para a Educação, 
descobriu-se que dois diretores, 
com salário em torno de dois mil 
euros, compraram automóveis 
de mais de 50 mil euros equiva-
lentes. O ex-Presidente Lula foi 
a uma reunião política com um 
relógio Piaget avaliado em 12 mil 
euros e o PT apagou o acessório 
das fotos. O senador José Serra, 
candidato duas vezes a presiden-
te, teve uma conta na Suíça reve-
lada. Nos processos envolvendo 
os anos PT, em especial nos Cor-
reios e na Petrobras, mais de 200 
milhões de euros já foram identi-
ficados e devolvidos. Esta sema-
na surgiram especulações sobre 
as propriedades rurais da famí-
lia do Gilmar Mendes, ministro 
da Suprema Corte, que tem uma 
faculdade de Direito em Brasília 
e interesses em Portugal.  

 

A dificuldade para fazer esse 
dinheiro circular obriga a 

guardá-lo em espécie. O caso 
mais famoso no Brasil foi do ex-
-ministro de Temer e deputado 
Geddel Vieira Lima, com cerca 
de dez milhões de euros equiva-
lentes num apartamento em 
Salvador. Preso, cumpriu pena 
modesta, hoje é secretário de 
Estado na Bahia e integra o 
grupo político de Lula da Silva, 
na Bahia. Outro, apanhado com 
milhões em casa, José Arruda, 
que foi deposto como governa-
dor de Brasília, também cum-
priu pena e, como não pode ser 
candidato, vai tentar eleger a 
mulher, Flávia, senadora. Hoje, 
ela é deputada e, até há pouco 
tempo, tinha um ministério no 
Governo Bolsonaro.  

VARIEDADES 
• O Estado de São Paulo e sua ca-
pital estão cada vez mais ricos e 
com população de alta renda no 
padrão das principais cidades 
mundiais. Na América Latina, 
sem dúvida. Vai inaugurar um 
hospital-maternidade do mais 
alto padrão de tecnologia e con-
forto, com suítes de dois mil eu-
ros de diária e mais de cem quar-
tos de mil euros, fora os serviços 
médicos. No último andar, há um 
restaurante cinco estrelas e um 
camarote para familiares assisti-
rem aos partos, se assim o dese-
jarem. São Luiz Star é o hospital 
da Rede D’Or, que já tem hospital 
de alto padrão, que hoje rivaliza 
com o Einstein e o Sírio Libanês, 
em São Paulo, e é o número um 
no Rio e em Brasília, sob o nome 
de Rede Star. A medicina privada 
no Brasil está entre as melhores 
do mundo com tecnologia e hote-
laria de excelente nível. 
• E foi inaugurada a estrada com 
maior túnel rodoviário do Bra-
sil, mais de cinco quilómetros, e 
sofisticado controle de ilumina-
ção, ar e segurança. Trata-se de 
trecho de 21km na estrada que 
leva ao litoral paulista. As obras 
encurtam em 16 minutos a via-
gem, obedecida a velocidade per-
mitida e oferece segurança total. 

• Entre as frustrações do atual 
Governo, com menos de um ano 
para terminar o mandato, está a 
não venda dos Correios. 
• Inacreditável que os bilhetes 
para os nove dias do Rock In 
Rio, entre 2 e 11 de setembro, te-
nham sido todos vendidos, em 
menos de duas horas para al-
guns dias e em três dias para to-
dos. E ao preço de 120 euros 
equivalentes. A noite de Justin 
Bieber foi vendida em 12 minu-
tos. Calcula-se que o Rio rece-
berá um milhão de pessoas em 
função do evento.  
• Os cinco partidos que buscam 
criar uma alternativa à disputa 
Lula-Bolsonaro marcaram o dia 
18 de maio para o anúncio do 
nome escolhido. Bolsonaro vem 
melhorando com a saída do juiz 
Moro e as posições polémicas de 
Lula da Silva, como negar cor-
rupção na Petrobras, criticar 
privatizações etc. 
• E uma das pistas do aeroporto 
António Carlos Jobim – Galeão – 
foi usada para uma corrida de 
Stock Car, causando certa polé-
mica. O aeroporto continua com 
um quinto do movimento ante-
rior à pandemia. Mas o evento 
foi um sucesso. 
• Depois de anos de calmaria sin-
dical, greves se sucedem pelo 
país. Inclusive no serviço públi-
co e nas atividades essenciais, 
como transportes públicos. 
• Afinal, no país existem menos 
de cem óbitos pela covid, por 
dia. Apesar do recuo na adesão 
a vacinação. Muita gente não to-
mou a segunda dose e o Gover-
no está demorando a abrir a 
quarta dose para os com de oi-
tenta anos. 
 

Rio de Janeiro, março de 2022

Não percebem que o mundo mudou

O ex-Presidente  
Lula da Silva foi  
a uma reunião política 
com um relógio  
Piaget avaliado  
em 12 mil euros e o PT  
apagou o acessório 
das fotos...
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Tiroteio no metro de Brooklyn
Mais de 20 pessoas ficaram feridas, na terça-feira, na sequência de um 
tiroteio numa estação de metro em Brooklyn, Nova Iorque, com as au-
toridades a afirmarem que também foram descobertos vários enge-
nhos explosivos na plataforma. O corpo de bombeiros adiantou que 
entre os feridos, pelo menos dez tinham ferimentos de balas, enquan-
to o suspeito continua em fuga. Este foi o 131.º tiroteio em massa regis-
tado este ano nos EUA, segundo o Gun Violence Archive. Só este ano, 
já foram reportadas 11 876 mortes relacionadas com violência com re-
curso a armas, pode confirmar-se na mesma base de dados. Pelo menos 
5 144 pessoas foram vítimas de tiroteios. Mais de 44 000 pessoas morre-
ram com armas de fogo em 2021, a maioria por suicídio.

Foi aprovada pela primeira vez no 
parlamento da Indonésia uma lei 
contra a violência sexual que se 
compromete a oferecer um maior 
apoio às vítimas. As agressões se-
xuais dentro e fora do casamento 
são agora puníveis com até 12 
anos de prisão, os casamentos for-
çados, incluindo os de menores, 
com até nove anos de prisão e a di-
vulgação de conteúdos sexuais 
sem o consentimento das vítimas 
pode ser punida com penas até 
quatro anos. A lei estipula ainda 
que os abusadores devem pagar 
restituições às vitimas e as auto-
ridades são obrigadas a fornecer 
aconselhamento às vítimas, mui-
tas das quais escolheram não de-
nunciar abusos no passado.

Lei contra 
a violência 
sexual
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N
 o entender de João 
Vieira Lopes, a solu-
ção para atenuar a 
subida de preços exi-
ge respostas do lado 
do Governo em ter-

mos fiscais. No caso das empre-
sas, deveria passar por uma redu-
ção ao nível do IRC e, para os ci-

dadãos, ao nível do IRS. E deixa 
um alerta: «Caso contrário, cor-
re-se sérios riscos de perdemos 
poder de compra, o que aliás já 
se está a notar». O responsável 
reconhece que, «tirando algu-
mas exceções, em que as pes-
soas compram muito com re-
ceio de haver ruturas de pro-

dutos», já se está a notar alguma 
retração nas compras em algu-
mas áreas e daí dizer que não 
compreende a atitude de açam-
barcamento por parte dos consu-
midores. João Vieira Lopes acre-
dita que esta retração no con-
sumo poderá ganhar maior 
contornos com o aumento da in-
flação e, como tal, mostra-se ex-
pectante em relação ao Orçamen-
to de Estado. O presidente da CCP 
defende ainda a aplicação do IVA 
zero no pão e nos cereais e lembra 
que «o Governo tem feito algu-
mas aberturas em termos de 
redução IVA, nomeadamente 
nas rações para animais e ou-
tros» e, por isso, acredita que será 
possível seguir esse exemplo «na 
área dos produtos essenciais, 
em que se justifica, pelo menos, 

JOÃO VIEIRA LOPES  
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO DO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PORTUGAL (CCP) 

E conomia

Para o recém-eleito presidente da 
Confederação do Comércio e Servi-
ços de Portugal, ‘para evitar uma 
perda significativa do poder de com-
pra e eventuais problemas de rutu-
ras sociais o esforço tem de ser di-
vidido entre empresas e Governo’.

‘AS MEDIDAS PARA 
ATENUAR O AUMENTO 
DOS CUSTOS NÃO 
PODEM SER PONTUAIS 
E CURTAS’
Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@nascerdosol.pt

Mafalda Gomes (Fotografia) 
mafalda.gomes@nacerdosol.pt
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baixar o IVA em determinados 
produtos básicos». 

 
Esteve reunido esta semana em con-
certação social para conhecer as li-
nhas gerais do Orçamento de Esta-
do. Que expectativa tem?  
O Orçamento vai ser ainda um 
pouco conservador em alguns as-
petos macroeconómicos, nomea-
damente na questão do défice e na 
gestão da política económica. 
Apesar de termos em conta que 
Portugal é um país endividado e 
que é necessário gerir essa situa-
ção com algum cuidado é certo 
que para haver um relançamento 
da economia que possa ter signi-
ficado para o futuro tem que se 
aproveitar a flexibilidade que a 
União Europeia ainda dá, pelo 
menos, este ano em termos de dé-
fice. Não consideramos que fosse 
fundamental que o Governo se 
concentrasse excessivamente nes-
tes padrões. 

É a necessidade das tais contas 
certas que tem sido levada a cabo 
pelos anteriores ministros das Fi-
nanças? 
Devia ter em conta a situação que 
vivemos neste momento, em que 
há uma ameaça de interrupções 
na cadeia de abastecimento, o au-
mento da inflação e a subida de 
preços num conjunto de matérias-
-primas, nomeadamente alimen-
tares. Não é previsível que haja 
falta de produtos alimentares, mas 
o facto de os produtos que eram 
comprados na Europa – seja na 
Ucrânia, seja na Rússia – começa-
rem a ser comprados nos Estados 
Unidos ou na América Latina tem 
influência nos preços, aliado à in-
flação que já se vinha a notar, mas 
que deverá acelerar ainda mais. 
Qual a questão de fundo que sur-
ge neste momento e que é o gran-
de desafio ao Governo? Neste mo-
mento não devemos ter qualquer 
ilusão de que o tecido empresarial 
português não consegue acompa-
nhar a inflação nos aumentos sa-
lariais, especialmente as PME e as 
microempresas que são o grosso 
do tecido empresarial e do empre-
go. Por isso, consideramos que o 
esforço para evitar uma perda si-
gnificativa do poder de compra e 
eventuais problemas de ruturas 
sociais têm que ser divididos en-
tre as empresas e o Governo. Na 
maior parte das empresas já se 
nota que os aumentos salariais es-
tão acima dos últimos anos e aci-
ma da inflação esperada, mas não 
são suficientes para acompanhar 

a inflação a médio prazo, ou seja, 
estão acima da inflação atual. Isto 
quando esperamos, por exemplo, 
um encarecimento de 20 a 30% dos 
produtos alimentares. 

Não há salários que resistam a estes 
aumentos dos preços... 
Exato, mas da parte das empresas 
é procurar dentro do possível que 
consigam aumentar os salários 
acima dos valores que fizeram nos 
últimos anos. Mas não vai chegar 
para responder à inflação. Da par-
te do Governo terá que haver uma 
resposta, em termos de fiscalida-
de, quer para as empresas, ao ní-
vel do IRC e das tributações autó-
nomas, quer para os cidadãos, no 
IRS. Caso contrário, corre-se sé-
rios riscos de perdemos poder de 
compra, o que aliás já se está a no-
tar. Tirando algumas exceções, em 
que as pessoas compram muito 
com receio de haver ruturas de 
produtos, em algumas áreas já se 
está a notar alguma retração na 
compra. 

É a tal prática de açambarcamento 
que se assistiu desde o início da 
pandemia? 
É uma situação um bocado psi-
cológica, mas que não tem lógi-
ca. Essa questão do açambarca-
mento começou na Austrália, 
com o papel higiénico, e depois 
alastrou-se aos outros países 
todos.  

E agora arrastou-se a outros pro-
dutos, como é o caso do óleo de 
girassol. 
Mas é um exagero, porque não há 
uma previsão de uma redução si-
gnificativa da cadeia de abasteci-
mento. O risco maior é o aumento 
dos preços. 

Quando diz que a solução por parte 
das empresas passa por aumentar 
salários acha que o tecido empresa-
rial tem condições para o fazer? 
Os contratos coletivos têm sido fe-
chados e as empresas estão a che-
gar a acordo para aumentos sala-
riais ao nível dos 2,5%,3% e 3,5%. 
A inflação no último ano não che-
gou aí e, neste momento, anda por 
esses valores, mas com tendência 
para subir. As empresas nesse as-
peto já estão a fazer um esforço, 
agora compete ao Governo fazer 
o outro lado do esforço, que é criar 
condições fiscais para as empre-
sas poderem investir, para as em-
presas reduzirem alguns custos e, 
em relação aos cidadãos, além da-
quelas medidas bastante incipien-
tes quanto aos escalões de IRS terá 
de ser mais agressivo nessas alte-
rações. Temos de evitar que haja 
uma situação não digo de reces-
são, mas de um crescimento mui-
to abaixo daquilo que está previs-
to e que estava associado à recu-
peração da quebra da pandemia.  

Vai ser difícil alcançar as metas de 
crescimento que tinham sido estabe-
lecidas anteriormente? 
Espero que o Governo no cená-
rio macroeconómico que vai su-
portar o Orçamento tenha isso 
em conta. 

Ainda esta semana, o Governo anun-
ciou uma série de medidas para acau-
telar o aumento dos preços. São me-
didas suficientes ou deveria haver 
mais ambição? 
Essas medidas vão no sentido po-
sitivo. Globalmente são interes-
santes. Ainda estamos a analisar 
o setor dos transportes, quer de 
mercadorias, quer de passageiros, 
para tentar ver se há medidas que 
precisam de ser eventualmente 
adicionadas. Agora, estas medi-
das não podem ser vistas como 
pontuais e curtas porque a nossa 
previsão e da maior parte das pes-
soas que estão a olhar para o mun-
do e para a economia é que existe 
o risco de haver um prolongamen-
to grande do período de guerra na 
Europa. Estas medidas, como me-
didas de arranque, vão no sentido 
positivo, agora vamos ver como 

O Orçamento vai 
ser um pouco 

conservador em 
alguns aspetos 

macroeconómi-
cos, nomeada-

mente no défice  

Neste momento 
já há alguma 

retração, mas 
os riscos de se 

ampliar são 
grandes
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vão ser aplicadas: se de forma pro-
longada ou se só questões de cur-
to prazo. 

Depois de dois anos de pandemia en-
frentamos uma guerra. É tudo o que 
não precisávamos para o setor... 
As empresas estão muito fragili-
zadas. O setor do comércio é um 
bom barómetro, porque antes de 
repercutir em toda a economia, o 
que se nota no comércio é que se 
as pessoas deixam de comprar 
isso depois tem efeitos a montan-
te, quer na indústria, quer nos ser-
viços. É uma situação complica-
da. Os dados que temos neste mo-
mento mostram alguma retração, 
ainda não é uma retração muito 
significativa, mas os riscos de se 
ampliar são grandes. 

As empresas ainda não recuperaram 
da crise pandémica e já são confron-
tas com esta nova ameaça... 
Algumas das medidas que o Go-
verno avançou foi na área dos em-
préstimos, é claro que os emprés-
timos são necessários para mui-
tas empresas, mas as empresas 
saíram do período da pandemia 
bastante endividadas, quer em-
préstimos para tesouraria, quer 
para o faseamento de pagamentos 
à Segurança Social e ao Fisco. É 
importante que essas medidas 
existam, mas a prioridade não 
pode ser as linhas de crédito. A 
prioridade passa por avançar com 
medidas que promovam o investi-
mento, que ajudem a capitaliza-
ção das empresas e permitam de 
certo modo manter o poder de 
compra e manter os custos. 

O fim das moratórias também não 
ajudou... 
Claro, por isso é que o endivida-
mento é grande. Daí defendermos 
que apesar de as linhas de crédito 
serem úteis não devem ser consi-
deradas prioritárias.  

Será inevitável avançar com novos 
apoios, mas com outros moldes? 
A crise pandémica foi transversal 
e assistimos ao encerramento de 
algumas atividades em determi-
nados períodos de tempo, agora é 
preciso ver que setores é que, por 
uma questão de matérias-primas, 
têm parado e pensamos que é nes-
ses setores que deve ser permiti-
do o layoff simplificado. Outro as-
peto fundamental, tendo em conta 
o peso que o Estado português tem 
na economia, é permitir a atuali-
zação dos contratos que existem 
com o Estado. Há muitas obras na 
área da construção, por exemplo, 

que com a subida dos preços das 
matérias-primas não é realista, 
neste momento, ter a situação que 
existe em termos dos contratos. E 
há outras áreas de serviços do Es-
tado, por exemplo, os preços das 
refeições nas cantinas. Para as 
empresas que trabalham nessa 
área poderem ter viabilidade, o 
Governo tem de ajustar os preços. 

Defendeu recentemente o IVA zero 
nos cereais ou pão. Poderá ser esse 
o caminho? Mas o Estado irá perder 
receita fiscal?  
Estamos numa situação de emer-
gência e o Estado tem de encarar 
isso e contar com perdas em algu-
mas áreas. Ao mesmo tempo, vai 
ter de investir em outras para 
manter o tecido económico a fun-
cionar para que possa recuperar 
receitas com a recuperação econó-
mica. No fundo é uma situação de 
emergência diferente e com carac-
terísticas distintas face ao que se 
viveu na pandemia. Por isso, as 
medidas não têm de ser exatamen-
te as mesmas. 

Já apresentou estas propostas ao Go-
verno? 
Temos apresentado estas propos-
tas, mas, com esta transição, só na 
semana passada é que começámos 
os contactos com o novo Governo.  

Poderá haver alguma abertura? 
O Governo tem feito algumas aber-
turas em termos de redução do 
IVA, nomeadamente nas rações 

para animais e outros. Pensamos 
que esta área dos produtos essen-
ciais justifica-se, pelo menos, bai-
xar o IVA em determinados produ-
tos básicos, uma vez que é impor-
tante em termos do consumidor. 
Mesmo que em termos de empre-
sas seja neutro.  

Se não houver essas mudanças, há 
empresas que correm o risco de fe-
char portas? 
Se nada for alterado, tendo em 
conta que o nosso tecido empre-
sarial é frágil, é natural que pos-
sam surgir dificuldades, mas ain-
da é muito cedo para se notar esse 
risco. Mas por isso é que também 

foram tomadas essas medidas: 
para tentar evitar esse risco. 

E tem números de quantas empre-
sas fecharam por causa da pande-
mia? 
No comércio não alimentar hou-
ve alguns encerramentos, mas as 
estatísticas em Portugal nessa 
área são muito fracas. Não há es-
tatísticas do INE, há dados sobre 
as insolvências, mas estas são 
uma parte ínfima das empresas 
que encerram. A maior parte das 
empresas que encerram pagam 
as suas dívidas aos trabalhadores 
e não entram num processo judi-
cial de insolvência. Mas na res-

tauração há quem fale de uma 
quebra de 20 a 30%.  

Em termos culturais ainda há ver-
gonha em dizer que vão fechar. 
A maior parte fecha as portas e 
paga o que tem a pagar e quem não 
tem essas condições negoceia com 
os fornecedores ou com os trabalha-
dores, nem que seja parte da dívi-
da. Às vezes os trabalhadores pre-
ferem que lhes paguem parte do 
que deixarem arrastar a situação. 

Um dos problemas do setor tem sido 
a falta de mão-de-obra. É um assun-
to que continua em cima da mesa? 
O problema continua em cima 

Não é previsível 
que haja falta de 

produtos  
alimentares,  

mas o facto de 
os produtos que 

eram comprados 
na Europa  

começarem a 
ser comprados 
nos EUA ou na 

América Latina 
tem influência  

nos preços
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da mesa e não passou para pri-
meiro plano porque a grande 
preocupação é saber se há condi-
ções de trabalho, mas a falta de 
mão-de-obra, especialmente qua-
lificada, é um problema impor-
tante e que tem a ver com a de-
mografia. Portugal é um dos paí-
ses europeus que está com maior 
crise demográfica, penso que só 
Malta está à frente de Portugal 
nesses rácios. 

A vinda de refugiados ucranianos 
poderá resolver, em parte, este 
problema? 
Não será suficiente. Para já, den-
tro dos refugiados há uma percen-

tagem grande de crianças. É evi-
dente que é positivo este movi-
mento de solidariedade na Euro-
pa, mas é uma imigração um bo-
cado específica. Também traz 
pessoas qualificadas, pessoas que 
podem, neste momento, desempe-
nhar determinadas funções, mas 
é um acréscimo marginal. É claro 
que esse movimento tem signifi-
cado, até em termos políticos, 
acho que a Europa fez bem em fa-
cilitar. Até porque em Portugal há 
uma tradição de imigração ucra-
niana com sucesso e desse ponto 
de vista é positivo, mas está mui-
to longe de conseguir suprir as ne-
cessidades. 

Esta terça-feira houve eleições na 
CCP, em que só foi apresentada hou-
ve uma lista. Chegou a dizer que não 
estava a pensar em recandidatar-se 
mas acabou por avançar... 
Falei com todas as pessoas que es-
tavam próximas e disse-lhes que 
o meu ciclo estava terminado, mas 
fizemos esta alteração de estatu-
tos que foi uma alteração de fundo 
porque os órgãos sociais da CCP, 
em particular a direção, tinham 
de estar repartidos obrigatoria-
mente por três setores: comércio 
local e regional, comércio vertical 
nacional – como as farmácias, au-
tomóvel, etc. – e os serviços, mas 
entretanto, como temos crescido 

muito nos últimos anos na área 
dos serviços, criámos quatro seto-
res, em que dividimos os serviços 
em serviços ao consumidor e ser-
viços às empresas. Isto originou 
uma alteração grande nos estatu-
tos. Também reduzimos algumas 
estruturas operacionais, criámos 
um conselho geral com algum po-
der decisório, o que mostra que foi 
uma alteração muito complexa e 
fiquei quase refém dessa situação. 
É difícil reconstruir toda a estru-
tura agora e chegaram-me a dizer 
‘és o pai da criança, agora vais ter 
que a pôr a andar’. Por outro lado, 
também se criaram outros órgãos 
executivos mais ágeis e com me-

nos pessoas para se poder descen-
tralizar. Uma das questões histó-
ricas das confederações é que es-
tão muito focadas no presidente. 

Vai agora para o quarto mandato. 
Que balanço faz? 
Definimos alguns objetivos quan-
do iniciámos, que era apanhar o ca-
minho da economia, sem abando-
nar o comércio que faz parte do 
nosso código genético, enfatizar o 
crescimento na área dos serviços. 
Também quisemos ter um papel 
mais ativo na concertação social e 
dedicamos bastante atenção nessa 
área e isso levou-nos a realizar os 
acordos que foram possíveis fazer 
e mesmo aqueles que não foram 
possíveis permitiram trabalhar 
em conjunto. Em terceiro lugar, tí-
nhamos como grande preocupação 
o equilíbrio financeiro da confede-
ração porque estas confederação 
não têm estruturas muito pesadas, 
mas o facto de termos de respon-
der ativamente na área fiscal, na 
área jurídica, na área laboral, na 
área legislativa obriga a desafios, 
mas conseguimos manter as finan-
ças da confederação equilibradas, 
mas ainda falta encontrar novas 
fontes de financiamento que nos 
permita ultrapassar o demasiado 
peso que tem na nossa atividade o 
facto de sermos um organismo in-
termédio na gestão da formação de 
projetos europeus.  

E esse é um dos desafios do próximo 
mandato? 
Criar novas fontes de financia-
mento que, não é que a situação se 
altere, mas ficar menos dependen-
te dessa área de gestão como orga-
nismo intermédio na formação. 
Por outro lado, pretendemos con-
tinuar a desenvolver este projeto 
do conselho das confederações que 
foi uma proposta da CCP 2010 e que 
demorou 10 anos a concretizar-se. 
Mas foi um passo importante para 
se começar a trabalhar em conjun-
to.  Além disso continua a existir 
um défice de comunicação, muitos 
não associam a CCP a algumas 
áreas do comércio e desconhecem 
que temos os transportes, o setor 
automóvel, os serviços às empre-
sas – desde a limpeza, aos seguran-
ças, passando pelo software – e te-
mos de investir nessa mudança.  

Mas é mais desafiante este novo man-
dato devido ao clima de incerteza? 
É. Mas também é difícil fazer pla-
nos a longo prazo. É possível de-
finir linhas de ação, mas definir 
objetivos muito quantificados é 
complicado.

É  preciso ver 
que setores é 
que pararam, 

por uma 
questão de 

matérias-
-primas,  

e pensamos que 
é nesses 

setores que 
deve ser 

permitido o 
layoff 

simplificado 

A falta de mão-
-de-obra, espe-
cialmente quali-

ficada, é um  
problema 

importante e 
que tem a ver com 

a demografia  

Estamos numa 
situação de 
emergência  

e o Estado tem 
de encarar isso 
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com perdas em 
algumas áreas
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Páscoa é sinónimo de férias esco-
lares – ainda que este ano mais 
curtas – ou de fim de semana pro-
longado. E depois de dois anos 
com restrições apertadas, os por-
tugueses estão a aproveitar esta 
época para viajar. A garantia é 
dada ao Nascer do SOL por Pedro 
Costa Ferreira, presidente da As-
sociação Portuguesa das Agências 
de Viagens e Turismo (APAVT): 
«Os portugueses estão a viajar 
muito para fora nesta Páscoa». 

O responsável diz que, «por ra-
zões óbvias», não se comparam 
estes valores com 2020 e 2021, mas 
comparam-se com 2019 «e a gran-
de verdade é que a resposta do 
mercado será sempre assimé-
trica», uma vez que «as empre-
sas não responderam todas da 
mesma maneira. Mas relativa-
mente a 2019 estarão a vender 
para este período da Páscoa en-
tre 75% a 90%». 

Pedro Costa Ferreira atira: 
«Haverá, inclusivamente, com 
certeza, agências de viagens 
que estarão a vender mais que 
no ano passado. Consideramos 
muito positivo». 

Sobre os destinos não há dúvi-
das: «O mercado português é 
um mercado já bastante madu-
ro e bastante diversificado» e, 
por isso, «há vários destinos que 
vendem bem na Páscoa».  

Como exemplos de destinos – «al-
guns dos quais com reservas es-
gotadas há já alguns dias» – estão 
Cabo Verde, Punta Cana, México, 
mas também Cuba. Juntam-se Tuní-
sia ou a Disneyland Paris, e mais lon-

go curso o Dubai. Também as Maldi-
vas «continuam a vender-se bem». 

«E em Portugal é sempre o 
momento da Páscoa porque, so-
bretudo este ano, as férias são 
mais curtas uma semana. E, 
um pouco por todo o continen-
te, com destaque para Madei-
ra e Algarve, mas todo o conti-
nente são destinos com rele-
vância para esta Páscoa».  

Sobre este assunto, o presiden-
te da APAVT conclui: «Ganhamos 
confiança para tentarmos igua-
lar 2019 no verão. Esperamos 
que a oferta se desenvolva, por-
que é preciso a oferta desenvol-
ver-se e dentro das principais 
incertezas do mundo, relacio-
nadas sobretudo com a infla-
ção, com a guerra, e com a pan-
demia, se se aligeirar um pou-
co, acreditamos numa operação 
já próxima de 2019». 

No entanto, defende, é preciso 
sublinhar «que uma recupera-
ção ao nível do volume de ne-
gócios não é igual a uma recu-
peração ao nível do balanço 
das agências de viagem. As 

agências de viagens perderam 
muitos anos de resultados nes-
tes dois últimos anos. Para vol-
tarmos, em termos de volume 
de negócios, a 2019, ainda falta-
rão quatro ou cinco anos». 

Nuno Mateus, diretor-geral da 
Solférias, não tem dúvidas: «O pe-
ríodo da Páscoa está a correr 
muito, muito bem», diz ao Nas-
cer do SOL. Lembra, no entanto, 
as duas limitações que se verifi-
cam este ano. A primeira é a re-
dução das férias escolares. «De-
pois é que hoje há, felizmente, 
muitos destinos que permitem 
viajar mas ainda continua a 
haver muitas restrições em re-
lação a outros», diz.  

Ainda assim, é certo que em re-
lação ao que foi possível vender 
para o estrangeiro, «correu mui-
to bem», avança Nuno Mateus, 
lembrando que está a considerar 
o período de 9 a 17 de abril.  

Nos destinos, dá como «desta-
cadíssimo» Cabo Verde, seguido 
da Disneyland Paris. E uma das 
surpresas vai para o Brasil. «Há 
dois anos pouco se vendia, co-
meçámos a vender no fim do 
ano passado e neste momento 
está muito bem», avança. Se-
guem-se as Maldivas, e depois «a 
grande surpresa» que é o Sene-
gal. Para Nuno Mateus a justifi-
cação reside na recente abertura 
– a 8 de abril – do novo hotel Riu 
Baobab, que se situa numa praia 
senegalesa e que está a ser «uma 
tendência». 

Mas há outros destinos, como 
São Tomé e Príncipe. Por cá, o des-
taque vai para os Açores e Madeira. 

Para esta época da Páscoa, ga-
rante «há realmente uma boa 
procura», diz o responsável, des-
tacando ainda destinos o Dubai, 
a Tunísia e a Tanzânia. «Nota-se 
perfeitamente que há uma 
grande vontade de viajar, ape-

sar do período mais concentra-
do», observa. 

Olhando para os destinos, são 
destinos de luxo. Mas Nuno Ma-
teus defende que «a Páscoa não 
é um período barato». E acres-
centa: «Durante a pandemia os 
preços caíram bastante em al-
guns destinos porque a procu-
ra caiu bastante. Há uma pro-
cura enorme dos outros mer-
cados em relação a Portugal e 
todas as notícias dão conta que 
vamos ter uma excelente Pás-
coa», tal como avançou o Nascer 
do SOL na edição anterior.  

E explica que existe «uma pre-
ferência muito grande para 
destinos onde o certificado de 
vacinação é aceite. No fundo, 
isenta as pessoas de fazerem o 
PCR, que é caro e desconfortá-
vel. Todos estes são destinos de 
certificado de vacinação».  

 
Guerra prejudica? 
«Obviamente», defende Pedro 
Costa Ferreira. Mas não todos. 
«Do ponto de vista das viagens 
dos portugueses, uma vez mais 
a resposta é assimétrica mas 
na média do mercado não é 
muito prejudicado». Isto porque 

«não são destinos com uma 
grande quota de mercado». Mas 
há empresas que trabalham mui-
to os países bálticos e essas, «na-
turalmente são muito afeta-
das». «Mas, do ponto de vista 
global, julgo que – e a Páscoa 
está aí a provar isso – as expec-
tativas e estimativas do verão 
apontam para caminharmos 
em direção a 2019». 

Já Nuno Mateus é taxativo: «A 
guerra prejudica sempre por-
que tem sempre um destino 
perverso em relação à questão 
dos combustíveis. Ajudar não 
ajuda nada». Acrescenta que, 
«provavelmente os destinos 
que estão mais próximos são 
os mais prejudicados mas não 
temos, felizmente, muita pro-
gramação na Europa». «É evi-
dente que uma guerra preju-
dica sempre, nem que seja a 
confiança das pessoas. Mas até 
agora as coisas têm corrido 
bem porque os destinos que te-
mos estão completamente fora 
dessa rota». 

E remata: «As pessoas estão a 
aproveitar esta Páscoa como a 
primeira lufada a sério depois 
da covid». 

VIAGENS: PÁSCOA 
É ‘PRIMEIRA 
LUFADA DE AR 
FRESCO A SÉRIO’
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Muitos foram os portugueses que aproveita-
ram a paragem da Páscoa para viajar para fora 
do país. E, apesar de as agências de viagens 
ainda não terem atingido os valores de 2019, o 
caminho está a ser feito nessa direção.

‘Os portugueses 
estão a viajar muito 
para fora nesta 
Páscoa’, diz Pedro 
Costa Ferreira,  
presidente  
da APAVT

Daniela Soares Ferreira 
daniela.ferreira@nascerdosol.pt
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Questionado sobre se o aumen-
to do custo de vida e as taxas extra 
que algumas companhias aéreas 
cobram devido ao aumento do 
preço dos combustíveis podem 
prejudicar as viagens dos portu-
gueses, Pedro Costa Ferreira é pe-
rentório: «Podem viajar menos 
se os preços cavalgarem e se se 
confirmarem estas subidas de 
preços». 

Até ao momento, diz, «há pre-
ços mais caros, sobretudo as 
passagens aéreas decorrentes 
do aumento dos custos da 
energia. Mas há também a 
oferta de preços muito com-
petitivos». «De um modo ge-
ral, diria que há um cresci-
mento relativamente ténue e, 
por outro, lado todos sabemos 
e é uma questão estatística, 
que há uma poupança acumu-
lada da pandemia, uma pou-
pança extraordinária, que 
não ocorre em vida normal e 
que, ligada ao desejo de con-
sumir, provavelmente faz 
com que os portugueses te-
nham maior apetência por 
viajar, desde que o preço não 
suba desmesuradamente». Por 
isso, não tem dúvidas: «A gran-
de verdade é que não senti-

mos restrição da procura face 
ao aumento deste preço».  

 
Portugueses prolongam 
escapadinhas da Páscoa 
A confirmar estes dados está a mais 
recente pesquisa do Airbnb, que diz 
que os portugueses demonstram in-
teresse em viajar para as cidades 
europeias durante a Páscoa. 

«As tendências mostram que 
os portugueses estão a planear 
prolongar as suas escapadinhas 
de Páscoa. Viagens entre dois e 
seis dias representam a maio-
ria das pesquisas nas estadias 
de Páscoa e quase um quarto 
dos hóspedes procura viagens 
superiores a uma semana (ou 7 
noites) e inferiores a um mês». 

Do lado dos viajantes europeus 
que pretendem ficar numa cida-
de durante a Páscoa, há uma pre-
ferência por Portugal. Lisboa e 
Porto encontram-se entre as cida-
des mais procuradas por espa-
nhóis, austríacos, alemães, britâ-
nicos ou franceses, diz o Airbnb. 

Dentro de Portugal, as maiores 
pesquisas são por estadias em ? 
Lisboa, Porto, Funchal, Ponta Del-
gada, Albufeira, Sintra, Terras de 
Bouro (Braga), Oliveira do Hospital 
(Coimbra) e Manteigas (Guarda).

Cabo Verde é um dos destinos preferidos dos portugueses para a Páscoa

O ministro das Infraestruturas e 
da Habitação não queria mas lá 
acabou por dizer. «Disse que não 
ia dizer nada sobre a TAP, mas 
não resisto. É a vida», atirou Pe-
dro Nuno Santos assegurando que 
«o plano de reestruturação da 
TAP está a ser cumprido e os 
resultados estão a ser melhores 
até do que estava previsto». 

O governante não tem dúvidas 
de que «estamos no caminho 
certo para que a empresa pos-
sa ser viável e continuar a ser-
vir a economia nacional». 

Pedro Nuno Santos garantiu ain-
da que «há um plano de reestru-
turação que foi negociado com 
Bruxelas e que está a ser cum-
prido e é esta a primeira apre-
ciação que se faz perante a 
apresentação de contas da 
TAP». E acrescentou: «Se o plano 
de restruturação for cumprido 
com todas as suas metas, isso 
quer dizer que a TAP em pouco 
tempo voltará ao lucro, ou seja, 
será uma empresa que dará lu-
cro». E diz que «não vai haver ne-
nhum problema. Antes pelo 
contrário, a TAP passará a ser 
um ativo importante que contri-
bui para a economia nacional». 

E deixou o aviso de que não se 
pode esquecer que «apesar de a 
TAP ser uma empresa com capi-
tais públicos, tem uma adminis-
tração e toma decisões de ges-
tão que devem ser respeitadas 
no quadro de autonomia da sua 
equipa», decisões de gestão que 
diz não falar por não ser «a pes-
soa mais indicada para o fazer». 

 
TAP com prejuízos 
Recorde-se que esta semana a com-
panhia aérea anunciou os resulta-
dos do ano passado, tendo conta-
do com um prejuízo de quase 1.600 
milhões de euros, apesar do au-
mento do número de passageiros 
transportados e das receitas rela-
tivamente ao ano anterior. A com-
panhia de aviação explica que «a 
primeira metade de 2021 foi 

marcada por severas restrições 
à mobilidade doméstica e inter-
nacional devido à pandemia de 
covid-19, levando a uma imobi-
lização quase total dos aviões 
da companhia aérea durante 
vários meses», já em relação «ao 
longo do segundo semestre, foi-
-se verificando a reabertura 
gradual das fronteiras, apesar 
de dois dos principais mercados 
da TAP, Brasil e EUA, só terem 
retomado os voos internacio-
nais com Portugal durante o úl-
timo trimestre do ano». 

No final de 2021, com a aprova-
ção do Plano de Reestruturação e 
com o objetivo de concentrar a 
TAP no negócio do transporte aé-
reo, foi tomada a decisão de alie-
nar ou encerrar algumas das par-
ticipadas, nomeadamente a TAP 
ME Brasil, «cujo desempenho 
histórico se tinha refletido em 
crescentes perdas acumula-
das», diz a empresa. 

A transportadora aérea nacio-
nal explica que registou custos 
não recorrentes de 1.024,9 milhões 
- por exemplo, com o encerramen-
to das operações de manutenção 
no Brasil – que tiveram impacto 
nos resultados. 

A empresa diz ainda que as re-
ceitas operacionais atingiram os 
1.388,5 milhões de euros, um au-
mento de 328,4 milhões (+31,0%) 
em comparação com as receitas 
operacionais de 2020. 

A TAP nota ainda que a guerra 
na Ucrânia tem originado impac-
tos macroeconómicos relevantes, 
em particular ao nível dos merca-
dos de financiamento internacio-
nais, nomeadamente de subida 
das taxas de juro, bem como do 
aumento do preço dos combustí-
veis, incluindo do jet fuel, «que 
registou um crescimento de 
mais de 30% desde o início do 
conflito, e de um conjunto de 
bens e serviços o que tem origi-
nado uma crescente inflação». 

 
Ryanair aponta o dedo 
Entretanto a Ryanair voltou a 
apontar o dedo à CEO da TAP de-
pois de Christine Ourmières-Wi-
dener ter revelado que não esco-
lheria uma low cost para ficar 
com os slots que vai ter de ceder 
no aeroporto de Lisboa por preju-
dicar a economia. «A CEO da 
TAP sabe menos sobre econo-
mia do que sobre administrar 
uma companhia aérea lucrati-
va», disse Michael O’Leary.  

Na semana passada, a empresa 
garantiu que, apesar de estar a re-
gistar reservas «muito fortes» 
para o verão em Portugal conside-
ra que «é inevitável» que os pre-
ços dos bilhetes aéreos aumentem, 
«principalmente das outras» 
transportadoras, devido à atual si-
tuação mundial. Ainda assim, «a 
Ryanair está numa situação 
bastante favorável, na medida 
em que cobrimos cerca de 80% 
do nosso combustível até mar-
ço de 2023 [comprado] a entre 
64 e 73 dólares por barril, pelo 
que pelo menos comprámos o 
nosso combustível».

Daniela Soares Ferreira 
daniela.ferreira@nascerdosol.pt 

Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@nascerdosol.pt

Pedro Nuno Santos diz que ‘o plano de reestru-
turação da TAP está a ser cumprido e os resulta-
dos estão a ser melhores até do que estava pre-
visto’. Companhia voltou a registar prejuízos.

‘TAP voltará a dar lucro’, 
promete ministro
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Pedro Nuno Santos diz que plano está a ser cumprido
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O que andou a fazer nestes 11 me-
ses, depois de ter decidido deixar 
a TVI? 
Era altura de fazer um balanço de 
vida em todas as suas vertentes. 
Pessoalmente, estava na fase mais 
feliz da minha vida. Profissional-
mente, estava comodamente ins-
talada numa zona de conforto que 
podia tornar-se perigosa para 
quem gosta de novos desafios, de 
evoluir e de estar em constante 
aprendizagem. Na verdade, quem 
estava de fora dizia que não me 
faltava nada, mas eu queria conti-
nuar a desenvolver as minhas ca-
pacidades, por exemplo, no jorna-
lismo digital que é o futuro. Tenho 
32 anos de jornalismo, passei por 
dois canais nacionais (RTP e TVI) 
e três estrangeiros (TVE, CNN e 
TVGlobo). Já tinha feito as repor-
tagens que queria fazer. Tinha ga-
nhado todos os prémios, nacio-
nais e internacionais, a que me 
propus. Tinha um programa de 
assinatura, e o meu trabalho era 
reconhecido pelo público. Não 
preciso de provar mais nada a 
ninguém, mas ansiava por um 
novo desafio que chegou pela 
mão da administração do grupo 
Global Media.  

A entrada nesse novo grupo de me-
dia não foi pacífica. Como foi a sua 
adaptação? 
Muito tranquila, a trabalhar sem-
pre focada naquilo que é verdadei-
ramente importante. Não tenho 
por hábito perder tempo com ques-
tões estéreis. Não podemos agradar 
a todos e eu costumo dizer que te-
nho mau feitio, mas bom caracter. 
Aliás, é o caracter que nos distin-
gue enquanto seres humanos. Sem-
pre detestei os “pequenos poderes” 

e a defesa egoísta de coutadas que 
apenas fragilizam qualquer grupo 
de media, principalmente um tão 
versátil e transversal como este. A 
minha palavra-chave é sinergia, 
mas sei que há gente a quem este 
termo causa alguma urticária. Em 
abono da verdade, fui muito bem 
recebida por todos aqueles com 
quem lidei e foram várias as pes-
soas que me ajudaram nesta adap-
tação. Hoje, sinto-me em casa. 

O que é o GRI – Grande Reportagem 
e Investigação? 
O GRiDigital – Grande Reportagem 
e Investigação é um novo órgão de 
comunicação social e uma nova 
marca no universo Global Media. 
Este é um projeto de informação 
cujo único compromisso é com a 
verdade. Defendemos um jornalis-
mo de investigação forte, seguro, 
imparcial, isento, inovador, irreve-
rente e, sobretudo, livre de qual-
quer tipo de pressões e de jogos de 
poder. Investigaremos tudo e todos. 
Acreditamos num jornalismo ao 
serviço das pessoas enquanto pilar 
da Democracia e do Estado de Di-
reito. Sabemos, antes de começar, 
que teremos de lutar para defender 
o jornalismo de investigação que, 
como alguém já disse, é publicar 
aquilo que alguém não quer que se 
publique – o resto é publicidade ou 
propaganda promovida pelas agên-
cias de comunicação. 

Trata-se de uma nova aposta no di-
gital em formato sobretudo de vídeo?  
O GRi já está em countdown no 
endereço  www.gridigital.pt e vai 

arrancar com a primeira reporta-
gem de investigação a 19 de abril, 
logo às 8 da manhã, para acordar 
Portugal para uma grande injus-
tiça no mundo da (in)justiça que 
tem consequências graves nas 
nossas vidas e no país. Eu acredi-
to que algo vai ter que mudar 
quando apontarmos o dedo aos 
responsáveis. O GRi é uma plata-
forma digital de jornalismo de in-
vestigação em formato vídeo que 
quer fazer a diferença. Trata-se de 
uma plataforma completamente 
inovadora, adaptada a desktop e 
telemóveis, para que as pessoas 
possam ver estas reportagens ex-
clusivas quando e sempre que qui-
serem. Agora, todos temos uma te-
levisão no bolso que podemos ver 
nos transportes públicos ou numa 
repartição de finanças, enquanto 
esperamos pela nossa vez. Esta 
plataforma vai permitir ligar to-
das as marcas do grupo e vai es-
tar sempre atualizada com as 
principais notícias do dia, através 
do bom jornalismo que se faz nas 
outras marcas da Global Media. 
Mas há mais – nesta plataforma 
digital, o público poderá aceder 
aos bastidores das reportagens, in-

teragir connosco, denunciar situa-
ções e até encontrar dicas simples, 
mas importantes, a que chamá-
mos “Alertas”, para gerir melhor 
os seus processos com a justiça, 
com as finanças, na saúde, na edu-
cação e até nos tempos de lazer.  

Vai apostar exclusivamente no ví-
deo ou aproveitar também a im-
prensa e rádio do grupo? 
Tenho o maior respeito pelas mar-
cas deste grupo. Tem uma rádio de 
referência no mundo do jornalis-
mo (TSF), títulos históricos e mui-
to valiosos como o Diário de Notí-
cias, outros com grande implanta-
ção no Norte (Jornal de Notícias) 
e até tem imprensa especializada 
(Dinheiro Vivo, O Jogo, etc.). A 
meu ver, o segredo do sucesso, 
como já mencionei, reside numa 
sinergia eficaz no Global Media 
Group. O GRi – Grande Reporta-
gem e Investigação procurará sem-
pre acompanhar e potenciar as no-
tícias de atualidade destes órgãos 
de comunicação social e acredito 
que, sempre e quando os respeti-
vos diretores entenderem, estes 
irão divulgar e promover os con-
teúdos exclusivos do GRi. Como é 

ALEXANDRA BORGES 
GRIDIGITAL: NOVO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO  
DE ALEXANDRA BORGES NA GLOBAL MEDIA

Acreditamos 
num jornalismo 
ao serviço das 

pessoas 
enquanto pilar 

da Democracia 
e do Estado  

de Direito

‘‘
’’

Alexandra Borges está afastada dos ecrãs há 
quase um ano depois de deixar a TVI. Regres-
sa dia 19 de abril, com um novo projeto di-
gital vídeo de jornalismo de investigação no 
grupo Global Media. O GRi – Grande Repor-
tagem e Investigação – promete marcar a atua-
lidade nacional. 
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‘Este é um projeto 
de informação 
cujo único 
compromisso 
é com a verdade’
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N
ão se contam pelos dedos 
os fatores de restrição da 
nossa liberdade. Seja ela 

interna ou externa, física ou psi-
cológica, qualquer restrição li-
mita a capacidade para ser, fa-
zer e estar mais, na proporção 
da ambição do indivíduo que a 
carrega. Preocupa-me que, na 
observação e estudo da circuns-
tância que me rodeia, conclua 
que a maior de todas seja au-
toimposta e nada favorável: a 
opinião de terceiros. 

Seja a sua origem uma autoes-
tima em construção, confiança 
reduzida ou qualquer outra con-
dição, a desmedida valorização 
e influência dos juízos de valor 
de terceiros aprisionam os jo-
vens e as demais faixas etárias. 
Em tal situação, é difícil o leitor 
não sentir que não é o protago-
nista da sua bonita história, que 
não é o realizador do filme que 
é a sua vida, e que, faça o que fi-
zer, o seu presente e futuro está 
nas mãos de terceiros ou, talvez 
pior, deixado ao acaso.  

O leitor tem, entre outras coi-
sas, uma ‘pilha’ a que costuma 
chamar ‘Motivação’. Todos os 
dias, durante a noite, recarre-
ga tanto quanto possível para 
que durante o dia possa usu-
fruir dela. No que diz respeito 
aos seus meandros, essa pilha 
que referi despende energia 
com as atividades que, por estí-
mulo psicológico, nos desgas-
tam e cansam. São essas ativi-
dades todas aquelas que não 
queremos ou gostamos. Outra 
característica interessante é o 
seu caráter recarregável: da 
mesma forma que uma ação ou 
decisão que não gostamos nos 
desgasta, outra que gostamos 
não só não consume dessa re-
serva como a aumenta. 

 

Agora sim, é percetível as 
amarras existentes: o leitor 

tem uma energia naturalmente 
finita, cuja alocação é distribuí-
da (potencialmente) para aspe-
tos que terceiros comandam, e 
acaba esgotado, sem controlo e 
sem resultados. Vamos corrigir 
isso agora. 

O primeiro passo é a liberta-
ção da opinião dos demais. A 
vida é sua e a única pessoa dis-
ponível para o leitor ser é o pró-
prio, dado que todas as restan-

tes pessoas já estão ‘ocupadas’. 
Nada de realmente bom advém 
de deixar nas mãos de terceiros 
o rumo da nossa vida. O provei-
to resulta, por pouco que se 
consiga, de viver a vida com os 
nossos termos, e nunca o opos-
to. É certo que nada disto im-
plica fecharmo-nos numa bo-
lha, longe do mundo e não in-
teragir e absorver informação 
do meio. Trata-se apenas de, 
após toda essa ‘recolha’, não 
nos desviarmos do alvo por 
medo da incerteza, do desco-
nhecido, ou da desaprovação e 
aceitação. Seguir a opinião de 
terceiros não o fará feliz. 

 

Agora liberto das amarras 
opinativas e de julgamento, 

o leitor pode controlar (tanto 
quanto possível) o rumo da sua 
história: a definição dos seus 
sonhos e dos seus objetivos. 
Quando fazemos algo que gos-

tamos, que tem significado 
para nós, que tem uma razão de 
ser, sem qualquer esforço com-
plementar aproveitamos o pro-
cesso, apreciamos a viagem e 
divertimo-nos. A grande vanta-
gem de se gostar daquilo que se 
fazer é que, por mais duro ou 
demorado que seja o caminho, 
o indivíduo continua saudável 
e motivado para o percorrer, ra-
zão pela qual é mais fácil con-
seguir-se o que é difícil, mas 
nos motiva, do que aquilo que 
é fácil, mas nos desgasta. 

 

O leitor tem os sonhos ou ob-
jetivos e comanda. Munido 

da consciência de si e das razões 
pelas quais vive, tem a pilha que 
o mantém caminhando. A esco-
lha está agora nas suas mãos.

Sobre pilhas

Quando fazemos  
algo que gostamos, 
que tem significado 
para nós, que tem 
uma razão de ser, 
sem qualquer esforço 
complementar  
aproveitamos  
o processo,  
apreciamos a viagem 
e divertimo-nos

BRILHANTE OU FRUSTRANTE?
MIGUEL DÓS

do conhecimento de todos e infe-
lizmente, as redações de hoje em 
dia estão cada vez mais pequenas 
e, portanto, para conseguirem res-
ponder às notícias da atualidade, 
que é uma tarefa trabalhosa em si, 
a grande reportagem e a investi-
gação acabam por ficar de lado 
muitas vezes – não por falta de ca-
pacidade, vontade ou preguiça, 
mas pela escassez tanto de tempo 
como de recursos. Há reconheci-
dos jornalistas de investigação que 
fazem um grande trabalho nas 
marcas do grupo e com quem con-
tamos, o que o GRi vai trazer é 
mais investigação e noticias exclu-
sivas para a Global Media.  

A equipa do GRi é constituída por 
quantas pessoas? 
A equipa é pequena, mas unida, com-
petente e multifacetada. Na redação, 
somos apenas cinco elementos: eu, a 
Sónia Pinto, uma produtora execu-
tiva que veio comigo da TVI e com 
que trabalho há anos, e três jornalis-
tas estagiárias – a Rita Sousa e Silva, 
a Sofia de Almeida e a Diana Gomes 
– escolhidas a dedo entre centenas de 
jovens licenciados que eu própria en-
trevistei. São miúdas versáteis, cu-

riosas, inteligentes e têm o perfil que 
considero necessário para trabalhar 
comigo na investigação.  

Onde e quando é que as pessoas 
vão poder visualizar as reportagens 
exclusivas? 
Inicialmente, o nosso projeto jor-
nalístico vai ter uma periodicidade 
mensal, mas podemos ter sempre 
pequenas noticias exclusivas, pon-
tuais e sempre que se justificar, ar-
ticuladas até com as outras mar-
cas do grupo. A primeira reporta-
gem de investigação será lançada, 
por episódios, já a partir da próxi-
ma terça-feira, no dia 19 de abril. 
Todos os trabalhos jornalísticos es-
tarão disponíveis na plataforma di-
gital GRiDigital, em www.gridigi-
tal.pt, para que as pessoas possam 
assistir quando e onde quiserem. 
Para além das reportagens, ainda 
poderão visualizar uma variedade 
de conteúdos exclusivos, como ví-
deos de bastidores, promoções, tea-
sers das reportagens, fóruns de es-
clarecimento sobre cada tema, ar-
tigos de opinião, as notícias mais 
atuais e aquilo a que nós chama-
mos “Alertas”, que são essencial-
mente conselhos práticos que têm 

como objetivo ajudar os cidadãos 
a resolver os seus problemas. 

Quais são os principais temas que 
estão na agenda do GriDigital? 
Como já referi, investigaremos 
tudo e todos, por isso, não excluí-
mos nenhuma temática. No entan-
to, uma grande motivação é clara-
mente a denúncia de esquemas, 
de jogos de poder e da corrupção 
que infelizmente marcam a reali-
dade de Portugal. Acima de tudo, 
defendemos um jornalismo ao ser-
viço do país e das pessoas e, desta 
forma, o nosso principal objetivo 
passará sempre por dar voz a 
quem não a tem ou que está refém 
de silêncios ensurdecedores. Acre-
dito firmemente que o jornalismo 
não pode ser um mero emprego ou 
uma simples profissão. A meu ver, 
devemos encará-lo como uma mis-
são – é demasiado importante 
para que assim não seja. A missão 
do jornalismo de investigação é, 
sem dúvida, ser um pilar da De-
mocracia e do Estado de Direito. 

O digital é um formato novo para si? 
Sim, esse é o grande desafio. 
Aprender algo é sempre uma 
maisvalia, principalmente com 32 
anos de jornalismo e muitos de 
idade (ri). Também, por isso, es-
colhi uma equipa de jovens licen-
ciados com fibra. O digital permi-
te-nos chegar a outras faixas etá-
rias e consciencializar a camada 
jovem para exigir mais e melhor 
deste país. Por outro lado, este for-
mato não tem fronteiras e temos 
estado a ser muito bem recebidos, 
por exemplo, no Brasil. 

O jornalismo de investigação serve 
para reforçar a democracia?  
Sem dúvida. Uma Democracia só-
lida, madura e eficaz que nos bene-
ficia a todos enquanto sociedade 
tem que ser suportada por um jor-
nalismo de investigação forte e li-
vre. Quem se opõe a que isto acon-
teça só o faz porque se sente amea-
çado pela verdade. Como diz o povo, 
“quem não, deve não teme”. Acei-
tei esta oportunidade porque, para 
além de ser um desafio entusias-
mante, acredito que a investigação 
jornalística é essencial para o fun-
cionamento de uma Democracia 
saudável. Acredito eu e a adminis-
tração deste grupo de media que me 
deu este voto de confiança e toda a 
liberdade para gerir as minhas in-
vestigações. Se um dia assim não 
for, da mesma forma que entrei, 
saio porque o único compromisso 
que tenho é com a verdade e com o 
público que confia no meu trabalho. 
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A taxa de inflação não para de au-
mentar. A variação homóloga do 
Índice de Preços no Consumidor 
(IPC) foi 5,3% em março de 2022, 
um valor superior em 1,1 pontos 
percentuais à observada no mês 
anterior. Os dados foram divulga-
dos pelo Instituto Nacional de Es-
tatística (INE) e garante que se 
trata «do valor mais elevado 
desde junho de 1994».  

O indicador de inflação subja-
cente – índice total excluindo pro-
dutos alimentares não transfor-
mados e energéticos – também 
acelerou, registando uma varia-
ção de 3,8% (3,2% em fevereiro). 
«A variação do índice relativo 

aos produtos energéticos au-
mentou para 19,8% (15,0% no 
mês precedente), valor mais 
elevado desde fevereiro de 
1991, enquanto o índice refe-
rente aos produtos alimenta-
res não transformados apre-
sentou uma variação de 5,8% 
(3,7% em fevereiro)», diz. 

Já o Índice Harmonizado de 
Preços no Consumidor (IHPC) 
português – que serve para com-
parar as taxas de inflação entre 
os vários Estados-membros – 
apresentou uma variação homó-
loga de 5,5%, valor mais elevado 
registado desde o início do IHPC, 
em 1996.

O preço médio de venda ao públi-
co da gasolina subiu 32,7 cênti-
mos por litro nos primeiros três 
meses desde ano face ao mesmo 
período do ano anterior, enquan-
to o do gasóleo aumentou 37,2 
cêntimos por litro. Os dados são 
da Associação Portuguesa de Em-
presas Petrolíferas (Apetro), que 
diz redução é consequência das 
medidas governamentais de re-
dução do ISP, para minimizar o 
impacto do aumento das cotações 
internacionais nos preços de ven-
da ao público dos combustíveis. 
Mesmo com esta redução do ISP 
«a carga fiscal representou 
54,1% na gasolina 95, 48,0% no 
gasóleo rodoviário e 38,3% no 
caso do GPL Auto».

Subidas  
de mais de  
30 cêntimos

Crédito: procura vai continuar
A procura por crédito para a compra de casa por parte das famílias de-
verá continuar a subir nos próximos três meses. Em causa está a reco-
mendação que impõe novos limites à maturidade máxima dos novos 
créditos à habitação em função da idade. Para clientes com idade su-
perior a 35 anos a maturidade do crédito deve ser no máximo de 35 
anos. Para clientes com idade superior a 30 anos e inferior ou igual a 
35 anos, a duração máxima do crédito deve ser de 37 anos. Já os crédi-
tos até 40 anos passam a ser possíveis para quem tenha idade inferior 
ou igual a 30 anos.

A economia portuguesa apresen-
tou uma capacidade de financia-
mento de 0,7% do produto inter-
no bruto (PIB), no ano passado. 
Os valores foram avançados pelo 
Banco de Portugal (BdP), que ex-
plica que este resultado «reflete 
as capacidades de financiamen-
to dos particulares e das socie-
dades financeiras (respetiva-
mente de 4,4% e 1,5% do PIB) 
que, em conjunto, excederam 
as necessidades de financia-
mento das administrações pú-
blicas e das sociedades não fi-
nanceiras (de 2,8% e 2,4% do 
PIB)». O banco liderado por Má-
rio Centeno avança ainda que, em 
comparação com o ano anterior, 
a capacidade de financiamento da 
economia portuguesa aumentou 
0,6 pontos percentuais (pp).

Financiamento 
sobe 0,7%

COMBUSTÍVEIS HABITAÇÃO ECONOMIA

Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@nascerdosol.pt

Inflação em 
máximos  
de 1994
Os preços não param de aumentar e o Institu-
to Nacional de Estatística confirmou a taxa de 
inflação em 5,3% em março. 

Economia
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Cheias em África do Sul  
fazem centenas de mortos 
Pelo menos 306 pessoas morreram nas 
cheias provocadas por chuvas torrenciais 
devastadoras na província sul-africana 
de KwaZulu-Natal. O Governo sul-africa-
no decretou na quarta-feira o estado de 
calamidade no sudeste do país, devido a 
«eventos climáticos severos». 

A Fechar

Maior produção de canábis  
da Europa desmantelada 
A Guardia Civil desmantelou a maior pro-
dução de canábis da Europa, em Espanha. 
As autoridades policiais espanholas pro-
cederam à detenção de três pessoas em Na-
varra, pela produção de Artajona e Olite, 
localizadas em onze quintas e 67 hectares, 
e encontraram 415 mil plantas de canábis.

Detido suspeito do ataque  
no metro de Nova Iorque 
O suspeito do ataque no metro de Brook-
lyn que feriu pelo menos 29 vítimas, in-
cluindo 10 que foram baleadas, foi detido 
esta quarta-feira, por agentes da Polícia 
de Nova Iorque na zona de East Village. 
Chama-se Frank James e tem 62 anos. Mo-
tivações estão por apurar.
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DARWIN NUÑEZ 
Marcou ao Liverpool na Luz e em Anfield 
e a sua cotação subiu a pique. Jürgen 
Klopp tinha-o elogiado na antevisão do 
jogo para os quartos da Liga dos Cam-
peões e, se antes eram todos os olhos, ago-
ra são as baterias dos colossos europeus 
que estão apontadas para ele. 
 
 
 
 

 

CAVACO SILVA 
Cada vez que Cavaco fala, o PS treme. É a 
bête noire da esquerda e gosta de fazer jus a 
essa reputação. Ainda esta semana assinou 
um artigo arrasador no Público onde cora-
josamente acusou António Costa de falta de 
coragem política para fazer reformas. Evi-
dentemente, a crítica vai cair em saco roto, 
mas mostra que o antigo Presidente conti-
nua ativo e atento à realidade. Costa, subli-
nhe-se, respondeu com elevação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PEDRO NUNO SANTOS 
A TAP deu 1600 milhões de euros de prejuí-
zo no ano passado mas o ministro diz que 
está tudo a correr às mil maravilhas. É cer-
to que o encerramento da operação de ma-
nutenção no Brasil vai deixar de pesar nas 
contas, o que constitui uma boa notícia. Pe-
dro Nuno diz que os lucros da empresa po-
derão em breve levantar voo. Oxalá.  

 

 

 

CATARINA SARMENTO E CASTRO 
Ainda mal acabou de chegar ao Terreiro 
do Paço e já tem um bico de obra para re-
solver. Costuma dizer-se que não há in-
substituíveis, mas as saídas de históricos 
do Ministério Público como Orlando Ro-
mano e Albano Morais Pinto agravam o 
que é já uma situação dramática de falta 
de recursos na Justiça. 

José Cabrita Saraiva

O Benfica saiu de Anfield com um empa-
te a três golos com o Liverpool, mas aca-
bou eliminado da Liga dos Campeões, de-
pois da derrota na primeira mão dos quar-

tos-de-final, na Luz (por 3-1). Konaté 
inaugurou o marcador (aos 20’), Gonçalo 
Ramos (aos 30’) renovou a esperança das 
‘águias’, mas Firmino (aos 55’ e 65’) bisou. 

Yaremchuk (73’) e Darwin (81’) restabele-
ceram a igualdade e o uruguaio ainda 
criou uma nova oportunidade de golo, no 
minuto seguinte, mas Alisson defendeu.

Benfica empata mas é eliminado da Champions

Falcon fez 71 viagens desde abril de 2021
Entre abril de 2021 e abril de 2022, os 
Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa 
realizaram 71 viagens ao serviço do 
Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, e de membros do Gover-
no cessante – primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, e ministros dos Negócios Es-
trangeiros, Augusto Santos Silva, e da 
Defesa Nacional, João Cravinho. Neste 

último ano, Marcelo Rebelo de Sousa 
requisitou o Falcon da FAP em 30 oca-
siões (quase metade do total), a maio-
ria das quais para viagens dentro do 
território português. Aquele mesmo 
aparelho da FAP (são três ao serviço do 
Estado português) foi utilizado pelo Go-
verno (PM, MNE e MDN) 41 vezes no 
mesmo período temporal.  

O custo da viagem de Falcon para o 
Presidente da República ou para os 
membros do Governo é de 3663 euros 
por hora. Mas o avião pode também ser 
alugado por entidades ou personalida-
des privadas, caso a Força Aérea tenha 
aeronaves disponíveis para o efeito – 
quando assim é, o custo da hora de voo 
sobe para 7287 euros. 

Com Governo e PR
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Em Granada, a Semana Santa ainda é levada muito a sério, com as penitentes a usarem as tradicionais man-
tillas e os membros das irmandades a envergar os pontiagudos caipirotes a que o Ku Klux Klan deu má fama. A pro-
cissão do ‘Cristo de los Gitanos’ realizou-se naquela cidade espanhola esta quarta-feira. E, apesar do nome, nem 
André Ventura desdenharia assistir.
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