
Fundador: Francisco Pinto Balsemão 22 de agosto de 2020
2495  €4

www.expresso.pt

Integram esta edição semanal, além deste 
corpo principal, os seguintes cadernos: 
ECONOMIA, REVISTA E

Diretor: João Vieira Pereira

Diretores-Adjuntos: David Dinis,  
Martim Silva, Miguel Cadete e Paula Santos

Diretor de Arte: Marco Grieco

O MELHOR  
JORNAL DE 

CIRCULAÇÃO 
NACIONAL

MAXICRUZADAS
SUDOKU  

CAÇA-PALAVRAS
CRIPTOCRUZADAS

EM ZIGUEZAGUE
JUNTE UMA LETRA

PASSATEMPOS 
JÚNIOR

DEZENAS DE PASSATEMPOS
NA REVISTA DO EXPRESSO

GRÁTIS

COVID-19 JÁ MORRERAM EM PORTUGAL  
TRÊS CRIANÇAS E UM FETO P4

Economia nacional 
afunda-se
O indicador mensal para a 
atividade económica, calcu-
lado pelo Banco de Portugal, 
voltou a diminuir em julho, 
mantendo a tendência de 
queda dos últimos meses, 
atingindo um novo mínimo 
histórico: -5,8% em março; 
-7,6% em abril; -9,3% em 
maio; -10,8% em junho; e 
-11,9% em julho.

Casa da Música  
em tribunal
O Ministério Público avan-
çou com seis ações judiciais 
no Tribunal de Trabalho do 
Porto contra a Fundação da 
Casa da Música. Em causa 
está o reconhecimento da 
existência de contratos de 
trabalho com trabalhadores 
da instituição.

Químicos nos  
dedos de Navalny
Os médicos encontraram 
vestígios de químicos indus-
triais nos dedos e na roupa 
de Alexei Navalny. O líder da 
oposição russa encontra-se 
em coma nos cuidados inten-
sivos do hospital de Omsk, na 
Sibéria, tendo-lhe sido diag-
nosticada uma doença meta-
bólica que revela níveis muito 
baixos de açúcar no sangue. 
O anúncio seguiu-se à luta 
da família de Navalny para 
transferi-lo para um hospital 
de Berlim, na Alemanha.

Benfica: Noronha 
Lopes ataca Vieira
“É imperioso profissionalizar 
a gestão desportiva. Não po-
demos ter, lado a lado, uma 
SAD profissional e uma ges-
tão desportiva dependente de 
decisões individuais do presi-
dente”, afirma o candidato a 
presidente. P38
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Acaba a 
Liga dos 

Campeões 
mais 

inesperada 
de sempre 

P36
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> Em entrevista, António Costa acena à 
esquerda com acordo para aumento faseado  
de rendimentos  > Há promessas para 2021 
adiadas  > PM admite que ministra lhe deu 
respostas diferentes das que deu ao Expresso P6

NOVO APOIO SOCIAL
SALÁRIO MÍNIMO
SOBE (MAS POUCO)
AUMENTOS NA 
FUNÇÃO PÚBLICA 
EM DÚVIDA
IRS NÃO BAIXA
IVA DA LUZ  
DESCE JÁ

Empresas 
estão a espiar 
funcionários 
colocados em
teletrabalho

Recurso a programas 
informáticos para 
monitorização de 
trabalhadores está a 
aumentar. Prática é ilegal

Há cada vez mais empresas por-
tuguesas a recorrer a programas 
informáticos que, instalados de 
forma oculta, permitem ao em-
pregador controlar cada passo 
do trabalhador online, desde as 
páginas que visita às mensagens 
que envia ou chamadas que faz. 
É um dos impactos do teletraba-
lho. A prática é ilegal e punida 
por lei, mas poucos casos che-
gam aos tribunais nacionais. Co-
missão Nacional de Proteção de 
Dados e sindicatos confirmam 
aumento “atípico” de denúncias 
e dizem que muitos trabalhado-
res não sabem que estão a ser 
vigia dos. Advogados alertam: 
“Não pode ser o vale tudo.” E24

Movimento 
antimáscaras 
ganha cada 
vez mais 
adeptos

Cansaço com as  
restrições da pandemia  
e crise económica levam  
a posições cada vez  
mais extremadas P18

Portugal conta 
com vacinas 
em dezembro 
para 350 mil 

Todas as perguntas e 
respostas necessárias  
para perceber como  
vai funcionar a vacina 
contra a covid-19 P19

Fiscalização 
deteta lacunas 
nos lares
Metade dos focos de infeção atuais de 
covid-19 são em lares de terceira idade
O número de ocorrências em 
unidades do sector social vem 
a descer desde abril, mas 45% 
dos 151 surtos atuais ainda são 
em instituições de terceira ida-
de, legais e ilegais. De acordo 
com a DGS, estão infetados 563 
residentes e 225 funcionários. 
No Alentejo, as equipas con-
juntas da Saúde e da Seguran-
ça Social que desde o final de 
junho fiscalizam no terreno as 
instituições residenciais para 

idosos já fizeram cerca de 500 
visitas preventivas. Os primei-
ros resultados mostram que, 
na sua maioria, os lares não 
têm condições para garantir o 
cumprimento das normas anti-
covid-19. Entretanto, a Câmara 
de Reguengos de Monsaraz diz 
que não elaborou qualquer re-
latório, apesar de o Presidente 
da República ter anunciado ao 
país que leu um documento fei-
to pela autarquia. P8
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CONTA CAIXA – SOLUÇÃO MULTIPRODUTO

A CONTA À SUA MEDIDA
CONTA AGORA COM O CARTÃO CONTINENTE.
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Por Martim Silva

A Semana

JOÃO VIEIRA PEREIRA VOLTA A OCUPAR ESTE ESPAÇO A PARTIR DE 29 DE AGOSTO

2
A tecnológica norte- 
-americana Apple já superou  
o valor de 2 biliões (trillions) 
de dólares em cotação bolsista 
e é a mais valiosa do planeta. 
No meio da crise, há quem 
continue a prosperar

LISTA VERMELHA
Finalmente, o Reino Unido 
tirou Portugal dos países da 
lista vermelha. Será que ainda 
vai a tempo de salvar alguma 
coisa do turismo este ano?

VACINAS
Sucedem-se as notícias dando 
conta de mais uma empresa ou 
consórcio que está perto de ter 
uma vacina anticovid-19 pronta. 
Esta semana foram os chineses. 
Ao mesmo tempo, a Europa já 
comprou milhões de doses e a 
cura pode começar a chegar já 
em dezembro. Finalmente boas 
e esperançosas notícias?

LIGA DOS CAMPEÕES
O formato era totalmente 
inédito, uma final eight, e a 
localização foi em Lisboa, por 
causa da pandemia. O futebol 
sem espectadores não é a 
mesma coisa, mas os jogos 
foram espetaculares, houve 
emoção e a organização 
correu bem.

BANNON DETIDO
Steve Bannon, a ‘alma negra’ 
por trás da eleição de Trump, 
foi detido esta semana nos 
EUA por suspeitas de fraudes e 
desvio de dinheiro.

VELHOS E OS LARES
Desde o início da pandemia 
que a situação dos lares 
merece muita atenção. O que 
aconteceu em Reguengos é 
inaceitável. E mais é ainda a 
forma como dentro do Estado 
e das entidades responsáveis 
todos parecem interessados 
em passar culpas e descartar 
responsabilidades.

CONVENÇÃO DEMOCRATA
Com Kamala Harris ao seu 
lado como candidata a 
vice-presidente, com o 
Partido Democrata unido em 
torno do seu nome (e do 
objetivo de afastar Donald 
Trump), Joe Biden encerrou a 
Convenção Democrata e 
aparece em bom lugar para 
conseguir ganhar as eleições 
de novembro. Mas há quatro 
anos também Hillary o 
parecia, nesta altura. A 
corrida ainda agora está a 
começar.

NAVALNY E A RÚSSIA
Mais um opositor russo de 
Vladimir Putin que aparece 
envenenado. Alguém acredita 
em coincidências?

AÇORES
Eleições Regionais serão a 25 
de outubro. Um bom teste 
para percebermos como pode 
funcionar um ato eleitoral no 
meio de uma pandemia (nas 
presidenciais de janeiro, vou 
levar uma caneta comigo — 
faça o mesmo).

COVID-19 NO MUNDO. O TOP NEGRO DA PANDEMIAP
Situação a 21 de agosto

CASOS MORTOS
1 Estados Unidos 5.477.305 172.033
2 Brasil 3.456.652 111.100
3 Índia 2.905.823 54.849
4 Rússia 942.106 16.099
5 África do Sul 596.060 12.423
6 Peru 558.420 26.834
7 México 527.031 58.481
8 Colômbia 502.178 15.979
9 Chile 391.849 10.671
10 Espanha 370.867 28.797
11 Irão 352.558 20.264
12 Reino Unido 321.102 41.397
13 Argentina 312.659 6406
14 Arábia Saudita 303.973 3548
15 Paquistão 291.588 6219
16 Bangladesh 287.959 3822
17 Itália 255.278 35.412
18 Turquia 253.108 6039
19 Alemanha 228.621 9253
20 França 211.225 30.334
...
47 Portugal 55.211 1792

FONTE: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE

Estamos perante o 
retomar do circo 

mediático iniciado 
em 2005 pelo 

Governo Sócrates 

ra um projeto megalómano de fazer uma monumental 
unidade de eletrólise para consumir eletricidade e água 
do mar, que para o efeito terá de ser dessalinizada para 
produzir hidrogénio, que, por sua vez, se vai queimar para 
depois se voltar a produzir eletricidade…

Ou seja, desperdiçar milhares de milhões de euros de 
um país terrivelmente endividado num projeto completa-
mente desnecessário e ineficiente do ponto de vista ener-
gético. E, de caminho, dar mais FIT aos novos promotores 
de mais 2000 MW de potências intermitentes, destruindo 
qualquer veleidade de se voltar a ter um mercado elétrico 
nos próximos 15 anos.

O país não pode derreter mais dinheiro em mais tecno-
logias imaturas, que apenas têm contribuído para enri-
quecer os respetivos promotores e arruinar a economia 
portuguesa desde 2005.

Por expor estas ideias no âmbito da discussão pública 
promovida pelo próprio Governo, fui já publicamente 
insultado pelo secretário de Estado João Galamba. Será 
uma nova ferramenta de pressão mediática que, todavia, 
não me intimida…

Do que Portugal precisa é de investimentos bem estru-
turados e tecnologicamente testados, que promovam a 
economia e o ambiente, como o manifesto de que tenho a 
honra de ser um dos signatários propõe aos portugueses. 
Para garantir competitividade e empregos.

NÃO O hidrogénio é utilizado em Portugal 
já há muitas dezenas de anos. Mais, 
faz todo o sentido estudar a futura 

viabilidade tecnológica do hidrogénio verde como 
veículo para o armazenamento de eletricidade face às 
outras alternativas possíveis.

Mas, desgraçadamente, não é isto que está em 
causa com esta atabalhoada e apressada Estratégia 
do Hidrogénio!

Estamos, sim, perante o retomar do circo mediático 
iniciado em 2005 pelo Governo Sócrates para pro-
mover as potências elétricas intermitentes, solares e 
eólicas, à custa dos consumidores.

Para atrair investidores para essas tecnologias, na 
altura imaturas, foram-lhes oferecidas FIT (Feed in 
Tariffs), que dão a quem delas beneficia generosas 
tarifas garantidas, em simultâneo com uma reserva 
absoluta de mercado durante 15 anos.

É assim que ainda hoje as famílias e as PME estão 
a pagar 380 euros/MWh pela eletricidade solar dos 
parques concedidos pelo Governo Sócrates em 2010, 
quando o preço atual de mercado está abaixo de 40 

euros/MWh!
O que conduz a um sobrecusto 

de 600 milhões de euros por ano. 
E se juntarmos as FIT concedidas 
maciçamente às eólicas, os sobre-
custos atingem os 2000 milhões 
de euros por ano. Uma bagatela 
para uma economia muito enfra-
quecida como a portuguesa.

E foram também as FIT concedi-
das às potências intermitentes que 
expulsam a atual central de Sines 
do mercado e forçaram a proprie-
tária EDP a solicitar o respetivo 
encerramento, deitando assim ao 
lixo a mais eficiente central a car-
vão da Península Ibérica.

E para a substituir aparece ago-

Clemente 
Pedro Nunes
Professor catedrático  
do Instituto Superior Técnico

SIM Não há modelo socioeconómico de de-
senvolvimento alternativo à descar-
bonização das atividades económicas 

tendo em conta a meta da neutralidade carbónica de 
2050. Até muito recentemente um desígnio sobretudo 
europeu, esta semana também o candidato presiden-
cial norte-americano Joe Biden prometeu tornar os 
EUA neutros em carbono até 2050, mas com uma 
meta ainda mais ambiciosa: descarbonizar todo o 
sector elétrico até 2035.

Por cá, a Comissão Europeia apresentou, em julho 
deste ano, duas estratégias-chave do Pacto Ecológico 
Europeu: a Estratégia Europeia para a Integração de 
Sistemas Energéticos e a Estratégia Europeia para 
o Hidrogénio (EEH2), que vêm definir um futuro 
mais verde, ou seja, mais descarbonizado, através da 
promoção da eletrificação direta e indireta de toda 
a economia pela utilização de gases renováveis nos 
sectores de difícil eletrificação direta renovável.

A EEH2 reúne muitas e necessárias componentes 
para a ação política, abrangendo toda a cadeia de 
valor do hidrogénio e tendo em conta as vertentes 

O caminho energético do país nos próximos anos, com a aposta  
no hidrogénio, é um debate tão complexo quanto polémico

Portugal deve apostar  
já no hidrogénio verde?

Portugal deve 
posicionar-se já no 
comboio do 
hidrogénio verde com 
recurso a eletricidade 
renovável

industrial, de mercado e de infra-
estrutura, complementando com 
a investigação e inovação, sempre 
numa ótica de dimensão interna-
cional. Esta abrangência e inte-
gração cuidada é absolutamente 
incontornável. É necessária para 
criar um ambiente favorável que 
permita obter economias de esca-
la quer na oferta, quer na procura 
de hidrogénio, para suportar o 
caminho da descarbonização total 
da economia. É também vital para 
a proteção ambiental e mitigação 
dos efeitos nocivos das alterações 
climáticas na economia, na biodi-
versidade, na saúde pública e na 
redução da pobreza.

A EEH2 também destaca o hidrogénio verde e a 
sua cadeia de valor como uma das áreas essenciais 
para desbloquear mais investimento para promo-
ver o crescimento e desenvolvimento sustentável. 
Ora, nunca foi tão crítico ter ferramentas para 
recuperação de recessões económicas, como é o 
caso do contexto de recuperação da crise covid-19. 
A EEH2 estabelece objetivos estratégicos para ins-
talar pelo menos 6 GW de eletrolisadores de hidro-
génio renovável até 2024 e pelo menos 40 GW de 
eletrolisadores de hidrogénio renovável até 2030, 
através da potenciação de aplicações industriais e 
de mobilidade como motores de crescimento de 
mercado. A Estratégia Nacional para o Hidrogénio 
ambiciona instalar 2 GW em Portugal, e estamos a 
falar de uma contribuição de 5% do total da capaci-
dade a instalar até 2030 na Europa. Parece ser um 
objetivo perfeitamente enquadrável e ao alcance de 
Portugal, pela sua riqueza em recurso renovável e 
disponibilidade de água residual com baixo valor de 
mercado proveniente de ETAR.

Portugal deve posicionar-se já no comboio do 
hidrogénio verde com recurso a eletricidade re-
novável, não deixando de fomentar o debate e o 
consenso político nesta matéria que ultrapassa 
legislaturas e fronteiras.

Pedro  
Amaral Jorge
Presidente da Apren — Associação 

de Energias Renováveis 
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Alma Grande  
A crónica do convidado

Guilherme 
d’Oliveira 
Martins

H
á acontecimentos his-
tóricos que não têm 
efeitos imediatos es-
petaculares, mas que 
produzem resultados 
profundos no longo 
prazo. A revolução 

portuguesa de 1820 é um desses 
exemplos. Não estamos perante um 
fenómeno instantâneo, mas diante 
de um processo gradual em que a 
sociedade se foi emancipando. 

São conhecidos os antecedentes 
que mais diretamente influíram no 
movimento do Porto de 24 de agos-
to: a ausência da Corte no Rio de 
Janeiro e a menorização política, 
económica e social do continente; 
o domínio de facto dos militares 
ingleses e o erro tremendo (por 
excesso de zelo de Beresford) da 
condenação à morte dos “mártires 
da pátria” e da humilhação de Go-
mes Freire; os ecos da revolução 
espanhola de Cádis de 1812, do le-
vantamento pernambucano de 1817 
e da inaceitável recusa de Fernando 
VII do juramento da Constituição 
de Cádis. 

As guerras peninsulares dividi-
ram profundamente a sociedade 
portuguesa: havia um sentimen-
to geral de resistência ao invasor 
napoleónico. Muitos dividiam-se 
entre a guerrilha contra o invasor, 
a participação no que restava do 
exército português ao lado das tro-
pas britânicas ou até as simpatias 
pelo partido afrancesado. Álvaro 
Guerra retrata essas contradições 
no seu romance “Razões de Cora-
ção” (1991), mas há uma curiosa 
convergência ibérica que liga a 
Constituição de Cádis à revolução 
do Porto de 1820. E essa articula-
ção de dois sentimentos fortemente 
independentes foi tão evidente que 
o primeiro impulso dos revolucio-
nários portugueses correspondeu 
à defesa da adoção dos princípios 
da Constituição de Cádis em Por-
tugal. As ideias não contrariavam a 
vontade de independência. Foi esse 
o primeiro texto constitucional no 
sentido moderno da Península Ibé-
rica, apenas antecedido no mundo 
ocidental pelas Constituições da 
Córsega de 1755, dos Estados Uni-
dos da América de 1787 e da França 
de 1791. É certo que a Constituição 
de Cádis (a célebre “Pepa”) teve 
uma primeira vigência fugaz até 
1814 e duas restaurações em 1820 
e 1823. Estava em causa o reconhe-
cimento da soberania popular, a 
legitimidade dinástica, a separação 
de poderes, a independência dos 
juízes e a inviolabilidade dos repre-
sentantes do povo no exercício de 
suas funções. Pode e deve dizer-se: 
é este reconhecimento que inexo-

A causa  
regeneradora  

de 1820

ravelmente passa a marcar a vida 
política peninsular. 

Apesar das resistências mais con-
servadoras, a verdade é que o Antigo 
Regime, a legitimidade do absolutis-
mo real e as Cortes Gerais da Nação 
deixaram de ter razão para vence-
rem as ideias novas da soberania 
popular. D. João VI e seu filho D. Pe-
dro compreenderam cedo essa nova 
tendência e a necessidade de salvar 
a unidade do Brasil. E a política bri-
tânica seria levada com o tempo, 

Assembleia da República representa 
Manuel Fernandes Tomás no uso da 
palavra. Importa, por isso, conhecer 
o percurso do exemplar magistrado, 
do estudioso incansável, do conhe-
cedor profundo do género humano, 
do combatente sem descanso das li-
berdades e do bem comum. Urge, de 
facto, lembrar nos documentos que 
chegaram até nós sobre o magistério 
cívico do “primeiro dos regenera-
dores” a análise serena, moderada 
e objetiva sobre a necessidade de 

edificar um regime constitucional 
digno de uma nação civilizada (Cf. 
Manuel Fernandes Tomás, “Escritos 
Políticos e Discursos Parlamentares 
— 1820-1822”, introdução e edição de 
José Luís Cardoso, ICS, 2020). 

Sabemos, porém, das dificuldades 
existentes, numa nação atravessada 
por contradições que corresponde-
ram à situação política e económica, 
num contexto incerto como o saído 
do Congresso de Viena, que parecia 
favorecer a causa absolutista, mais 
do que as ideias liberais. Foram as 
Constituições de Cádis de 1812 e 
portuguesa de 1822 de inspiração 
republicana? Sim, pela falta da pre-
sença física dos monarcas. No en-
tanto, D. João VI e depois seu filho 
D. Pedro procuraram superar esses 
constrangimentos e encontrar uma 
solução constitucional que a Carta 
de 1826, após a trágica morte do 
rei, pretendeu preencher, apesar 
das limitações, que apenas viriam a 
ser superadas na segunda Regene-
ração de 1851. Para usar a expres-
são de Almeida Garrett, cidadão 
maduro: “A Constituição deveria 
ser a pedra de toque de um regime 
justo, promover um governo repre-
sentativo, e segurar a majestade 
do povo, a liberdade da nação, os 
direitos do trono, a santidade da 
religião, e o império das leis. E a 
Carta Constitucional completada 
pelo Ato Adicional de 1852 (como 
Herculano defendeu) tornar-se-ia, 
assim, a mais duradoura das nossas 
Constituições, baseada num con-
senso cívico e político importante.” 

A vida do constitucionalismo por-
tuguês tem-se feito e continuará a fa-
zer-se, pois, gradualmente. Por isso, 
Garrett, no início deslumbrado por 
Rousseau, cartista crítico, aderiria 
a Montesquieu e a Chateaubriand. 
Alexandre Herculano, cartista de 
alma e coração tornar-se-ia paladino 
da Constituição de 1838, cuja matriz 
estava na Lei Fundamental de 1822, 
limada de algumas angulosidades. E 
não se esqueça como o então mode-
radíssimo Herculano foi obrigado em 
1831 a partir para o exílio, perseguido 
pelo mais cego dos radicalismos ab-
solutistas. Se a Constituição da Re-
pública Portuguesa de 1976 resultou 
de um compromisso complexo mas 
essencial, que perdura, a verdade é 
que ele se inseriu na tradição come-
çada em 24 de agosto de 1820, no ca-
minho fecundo do Estado de direito, 
da soberania popular, do primado da 
lei, da legitimidade democrática e 
dos direitos fundamentais…

Sobre este tema, ler o texto  
“A caminho de uma revolução”,  
na página 42 da Revista E

FORAM AS 
CONSTITUIÇÕES  
DE CÁDIS DE 1812  
E PORTUGUESA DE 
1822 DE INSPIRAÇÃO 
REPUBLICANA?  
SIM, PELA FALTA  
DA PRESENÇA FÍSICA 
DOS MONARCAS

COM INTEIRA  
JUSTIÇA, A SALA  
DAS SESSÕES DO 
PLENÁRIO DA 
ASSEMBLEIA  
DA REPÚBLICA 
REPRESENTA MANUEL 
FERNANDES TOMÁS  
NO USO DA PALAVRA

Jurista, professor e político, é atualmente administrador executivo  
da Fundação Calouste Gulbenkian. Na Assembleia da República coordena  

as comemorações do bicentenário do constitucionalismo

até pela pressão francesa dos Orle-
ães, a abandonar a lógica dos velhos 
poderes e a seguir o que mais tarde 
viria a ser assumido pela orientação 
reformista liberal de Charles Grey 
(1764-1845), de boa memória, para 
o fim do esclavagismo, decisiva para 
a vitória liberal na guerra civil e con-
sagrada em Évora Monte. 

Deve, por isso, ser reconhecida 
mais do que importância estrita do 
Sinédrio (apesar do seu significado), 
a inteligência política de Manuel Fer-
nandes Tomás, José Ferreira Borges 
e José Silva Carvalho. O primeiro 
singularizou-se pela competência, 
probidade e sentido patriótico, quer 
no trato exemplar com o comando 
britânico quando este era fundamen-
tal para a preservação da indepen-
dência nacional quer na tomada de 
consciência sobre a necessidade de 
não eternizar a dependência inglesa, 
lançando as bases de uma legitimida-
de constitucional similar à da Albion. 
Garrett afirmou: “Portugal tornou 
a ver as suas cortes, e a nação teve 
quem a representasse: toda a Europa 
admirou com respeito um congresso 
ilustrado, e no meio dele o campeão 
da liberdade, o patriarca da regene-
ração portuguesa.” Com inteira justi-
ça, a Sala das Sessões do Plenário da 

O Cartoon de António O verão do nosso desconfinamento VI Kong Kong
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Forças de segurança 
monitorizam as redes  
sociais de agentes  
e militares. Infiltração da  
extrema-direita preocupa

Segurança Seis agentes  
em investigação pela PSP  
por posts racistas 

Nos últimos dois anos, a PSP investi-
gou seis agentes daquela corporação 
por alegadamente colocarem posts de 
cariz racista ou xenófobo nas redes 
sociais. Ao Expresso, a PSP refere 
que em 2019 foram instaurados três 
processos disciplinares, “que aguar-
dam a respetiva decisão judicial, pelo 
que não existe ainda decisão final”. Já 
este ano, foram instaurados dois pro-
cessos de inquérito e um disciplinar, 
encontrando-se este último em fase 
de instrução.

A GNR refere que na sequência 
de uma denúncia por alegada pu-
blicação racista nas redes sociais de 
um militar, instaurou um processo 

interno, em 2019, o qual foi arqui-
vado, “porque os factos constantes 
dos autos não constituíam infração 
disciplinar”.

Já o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) garante que “não 
há registo de abertura de inquéri-
tos disciplinares da natureza des-
crita, por parte de elementos deste 
serviço”.

A investigação aos posts de cariz 
racista escritos e partilhados por ele-
mentos das forças de segurança é 
considerada uma prioridade para o 
Governo. Em julho, a Inspeção-Geral 
da Administração Interna (IGAI) — 
que depende do ministro Eduardo 
Cabrita — apresentou, juntamente 
com a PSP, GNR e SEF, um plano de 
prevenção de manifestações de dis-
criminação nas polícias. Na prática, 
veio apertar o cerco aos elementos 
das forças de segurança que escre-

vam comentários de natureza racista 
ou xenófoba. “As redes sociais são 
hoje a praça pública. Tudo aquilo que 
se passa nas redes sociais é conhecido 
da comunidade. Não podemos aceitar 
que um polícia que jurou defender o 
Estado de direito e que representa a 
autoridade do Estado, que quando 
veste a farda promova a defesa desses 
valores, designadamente o princí-
pio da igualdade, e quando dispa a 
farda possa tecer nas redes sociais 
comentários de natureza racista, xe-
nófoba ou de outra qualquer forma 
discriminatória”, afirmou na altura 
a inspetora-geral da administração 
interna, Anabela Cabral Ferreira.

Esta semana, o Expresso pergun-
tou à IGAI quantos inquéritos já 
abriu a este tipo de casos, mas até ao 
fecho da edição não houve qualquer 
tipo de resposta.

À boleia da Movimento Zero

Em fevereiro, o diretor nacional da 
PSP, o superintendente-chefe Magina 
da Silva, garantia em entrevista ao 
Expresso que ia ser “implacável” com 
a xenofobia na corporação: “Qual-
quer polícia, em trabalho ou fora 
dele, que comprovadamente tenha 
um comportamento ou produza afir-
mações de carácter racista ou xenó-

fobo será punido disciplinarmente”, 
afirmou.

Não é fácil provar quem é a pessoa 
atrás de determinado perfil no Fa-
cebook ou Twitter. Mas as autorida-
des seguem determinadas pistas: em 
muitas contas, por exemplo, surge 
o símbolo do Movimento Zero (mo-
vimento anónimo de polícias criado 
nas redes sociais). A infiltração da 
extrema-direita nas forças de segu-
rança causa apreensão sobretudo 
porque se teme que as ideias racistas 
e xenófobas minem o trabalho das 
polícias junto da população.

Entretanto, na semana passada, 
a PSP processou o jornal “Público” 
por ter publicado um cartoon no 
suplemento “Inimigo Público” em 
que mostrava um agente da PSP na 
denominada “parada Ku Klux Klan” 
em frente à sede do SOS Racismo, e 
veio demarcar-se no mesmo jornal de 
posições nas redes sociais da página 
denominada Corpo de Intervenção 
da PSP, que criticava o pedido de pro-
teção pessoal ao dirigente Mamadou 
Ba, do SOS Racismo, e à deputada 
Joacine Katar Moreira, duas das pes-
soas ameaçadas num e-mail enviado 
na semana anterior pelo grupo de 
extrema direita Resistência Nacional.

Hugo Franco
hfranco@expresso.impresa.pt

Covid-19 Já morreram em  
Portugal três crianças e um feto 

Esta semana o país foi confrontado 
com a morte de uma bebé de quatro 
meses por covid-19, anunciada como a 
primeira criança a morrer no país com 
uma infeção pelo novo coronavírus. No 
entanto, já morreram um adolescente 
de 14 anos e uma criança de dois anos. 
Também um feto de 36 semanas não 
resistiu à infeção. Estes três últimos 
casos não aparecem, contudo, no bo-
letim epidemiológico da Direção-Geral 
da Saúde (DGS), devido à distinção 
que começou a ser feita a partir de 
maio entre o morrer “de covid” e “com 
covid”. Uma distinção que parece só 
ser evidente nos números infantis, 
porque entre os adultos, sobretudo 
os idosos que apresentam inúmeras 
comorbidades, esta diferença nun-
ca foi sublinhada. Pelo contrário, as 
declarações de Graça Freitas afirma-
vam até esta semana que, “a bem da 
transparência”, todas as pessoas que 
morressem com o novo coronavírus 
seriam incluí das nas estatísticas.

Questionada pelo Expresso sobre 
“quantos menores de 18 anos já mor-
reram em Portugal com ou de covid-19 
desde 2 de março”, a DGS não hesitou 
em responder: “Três. Dois ‘com co-
vid-19’ e um ‘por covid-19’.” Sobre a 
não inclusão de casos nos boletins, diz 
que “as estatísticas de mortalidade da 
covid-19 devem, segundo as regras da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
incluir os óbitos em que a infeção deno-
minada covid-19 foi a causa básica da 
morte”. Esta regra deixa, contudo, de 
fora, “todos os casos de infetados em 
que a morte poderia ocorrer na mesma 
sem a intervenção do vírus”.

A DGS avança ainda que os crité rios 
de identificação da causa de morte 
estão a ser revistos. “Com o início 
da epidemia, e na impossibilidade de 
uma análise e classificação instantâ-
nea das causas de morte de todos os 
óbitos para identificar os associados 
à covid-19, a DGS criou no certificado 
de óbito um mecanismo para diferen-
ciar as mortes associadas à infeção. 
Assim, todos os óbitos assinalados 
pelo médico como referentes a pes-
soas infetadas eram contabilizados e 
reportados a cada dia, sem se distin-
guir se com ou por covid-19.”

Este critério mais abrangente que 
vigorou no início da pandemia terá sido 
abandonado: “Sempre na tentativa de 

Direção-Geral da Saúde  
está a rever o registo da causa 
de morte durante a pandemia. 
Números totais atuais  
não serão os definitivos
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ter a informação mais fiável no mais 
curto espaço de tempo, os certificados 
de óbito assinalados como infetados 
são agora previamente analisados, 
logo que o dia fecha, para diferenciar, 
sempre que possível, os casos de com 
e por covid-19, antes de serem repor-
tados no boletim e de seguirem para 
a codificação final.” A DGS diz ainda 
que “o processo de contabilização das 
mortes devidas à covid-19 tem, assim, 
sofrido melhorias consideráveis desde 
o início da epidemia, de forma a que 
praticamente todos os óbitos atual-
mente reportados são por covid-19”. 
E, anuncia, “está em curso um traba-
lho de codificação final das causas de 
morte segundo as regras da OMS, para 
apuramento de óbitos por covid desde 
o início da pandemia em Portugal”. Ou 
seja, os números até agora conhecidos 
não são ainda definitivos.

Mortes infantis

A primeira criança morreu em Por-
tugal com um teste positivo para a 
presença do SARS-CoV-2 no fim de 

março, em Ovar. Desenvolveu uma 
septicemia devido a uma meningite 
e, segundo a DGS, sofria de “uma do-
ença crónica, eventualmente tratada 
com medicamentos imunossupresso-
res, que pode ter contribuído para a 
gravidade da infeção que foi a causa 
básica da sua morte. Incidentalmente, 
era positivo para o vírus SARS-CoV-2.

A segunda criança a morrer foi re-
velada dois meses mais tarde numa 
entrevista da infecciologista Maria 
João Brito ao podcast do Expresso 
“Testemunhas da Pandemia”. Tinha 
dois anos, morreu no Hospital Dona 
Estefânia, em Lisboa, já estava em 
suporte paliativo, a ser ventilada, e 
estava muito fragilizada. Sobre este 

caso, a DGS diz que “a gravíssima 
patologia de base constituiu a causa 
básica, que de qualquer forma levaria 
à morte, podendo a infeção ter ou não 
contribuído”.

A bebé que morreu esta semana, 
também no Hospital Dona Estefânia, 
sofria de uma cardiopatia congénita 
grave e desenvolveu uma miocardite 
aguda, como foi revelado na quarta-
-feira por Graça Freitas na confe-
rência de imprensa. Houve ainda o 
registo de um nado-morto no Hos-
pital Amadora-Sintra, revelado pelo 
Expresso a 24 de julho. No entanto, 
a bebé de quatro meses foi anunciada 
pelas autoridades esta semana como 
a primeira criança a morrer em Por-
tugal com covid-19.

De acordo com as estatísticas divul-
gadas pela DGS, até quinta-feira, em 
Portugal, 2032 crianças até aos nove 
anos deram positivo para a presença 
do novo coronavírus e 2609 até aos 
19 anos apresentavam o mesmo dia-
gnóstico.

Christiana Martins
cmartins@expresso.impresa.pt

A DGS avança  
ainda que os crité rios  
de identificação  
da causa de morte  
estão a ser revistos

EM DESTAQUEALTOS
Fernando  
Gomes
Presidente da 
Federação Portuguesa 
de Futebol

A fase final da Liga dos Campe-
ões de Futebol, a mais importan-
te competição clubística no pla-
neta, jogou-se este ano em Portu-
gal (a final é este domingo), e em 
moldes totalmente inéditos, por 
causa da pandemia da covid-19. 
Claro que a ausência de público 
tiraria sempre impacto e espeta-
cularidade ao evento. Mas a for-
ma como decorreu toda a orga-
nização merece ser devidamente 
realçada e sublinhada. A propa-
ganda política sobre o evento foi 
um exagero, mas este ainda assim 
foi obviamente positivo.

Joel  
Neto
Escritor

 

 

Um conjunto de perto de 200 es-
critores lusófonos, que inclui no-
mes como Chico Buarque, Hélia 
Correia, Mia Couto ou Pepetela 
juntou-se, por impulso dos por-
tugueses Joel Neto e Ana Marga-
rida Carvalho, numa carta aberta 
antirracismo, exigindo “compro-
missos políticos que detenham a 
escalada do populismo, da violên-
cia, da xenofobia”. Um tema mui-
to atual e uma exigência a bem da 
sanidade da democracia.

E BAIXOS
Ana Mendes 
Godinho
Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e 
Segurança Social

A forma como na entrevista ao 
Expresso na última semana a mi-
nistra, perante um assunto tão 
delicado, assumiu não ter lido 
um relatório sobre o lar de Re-
guengos é um daqueles erros bá-
sicos e primários não admissíveis 
a quem ocupa tal cargo. O pri-
meiro-ministro bem a veio socor-
rer e dar a mão, mas o rombo na 
credibilidade da governante esta-
va feito.

Alberto  
Costa
Presidente  
da Câmara Municipal  
de Santo Tirso

Seguramente que muitas razões 
válidas podem existir e muitas ex-
plicações que até possam fazer 
muito sentido. Mas um dado pa-
rece inquestionável: são os muní-
cipes de Santo Tirso (cerca de 70 
mil), no distrito do Porto, aqueles 
que pagam a água mais cara do pa-
ís, de acordo com os dados divulga-
dos esta semana.

Carlos  
César
Presidente do PS

 

A forma bruta, agressiva e até ar-
rogante como o presidente do PS 
se dirige aos parceiros da esquer-
da, quase exigindo que aceitem 
um entendimento com os socialis-
tas nesta altura (quando foi o pró-
prio PS a pouco fazer para o con-
seguir há uns meses) é capaz de 
ser a melhor receita para que ne-
nhum acordo possa ser alcança-
do. Estão marcadas reuniões à es-
querda para a semana mas César 
só veio mesmo atrapalhar.

Martim Silva
mgsilva@expresso.impresa.pt
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PRÉMIO EU AMO JESUS

“Obviamente que a 
saída dele foi muito 
impactante. É como 
todos os divórcios.  
É uma sensação 
parecida a terminar com 
a primeira namorada  
de adolescência, né? 
Você briga, briga, briga, 
mas depois só se lembra 
das coisas boas”
Filipe Luís
Futebolista do Flamengo,  
sobre a saída de Jorge Jesus

PRÉMIO COM UM ESTÔMAGO 
CADA VEZ MAIS DILATADO

“Eu não gosto de 
alimentar polémicas, e 
sobretudo numa fase de 
crise como esta, onde há 
tanta gente a sofrer,  
não devemos alimentar 
polémicas, por isso  
o que faço é alargar  
o estômago para ter 
maior capacidade de 
digestão de muitas das 
coisas que vou ouvindo. 
Porque não é de 
polémicas que o país 
precisa, o país precisa  
é de soluções para  
os problemas”
António Costa
Primeiro-ministro, no regresso ao trabalho, 
numa declaração pública em defesa  
da ministra Ana Mendes Godinho

PRÉMIO SERÁ QUE SE NINGUÉM 
PEDIR ELA ACONTECE?

“Não vale a pena 
pedirem a demissão”
Idem
Ibidem

PRÉMIO O CHATO  
É NÃO HAVER TEMPO  
PARA LER OS RELATÓRIOS

“Desde o início  
da pandemia que os 
lares têm sido uma 
prioridade total do 
Governo e de todos nós”
Ana Mendes Godinho
Ministra do Trabalho, Solidariedade  
e Segurança Social, em resposta  
à polémica gerada com o caso do lar  
de Reguengos de Monsaraz

PRÉMIO QUANDO O PROGRAMA 
POLÍTICO SE RESUME  
A AFASTAR TRUMP

“Se temos alguma 
esperança de acabar 
com este caos, temos  
de votar em Joe Biden 
como se as nossas vidas 
dependessem disso”
Michelle Obama
Ex-primeira-dama dos EUA,  
em mensagem à Convenção Democrata

PRÉMIO A AUTORIDADE DE QUEM 
NUNCA MUDOU DE POSIÇÃO...

“Em 47 anos, Joe não  
fez nenhuma das coisas  
de que agora fala. 
Nunca vai mudar,  
são só palavras!”
Donald Trump
Presidente dos EUA, no Twitter,  
reagindo ao discurso com que Joe Biden 
encerrou a Convenção Democrata

PRÉMIO A PERESTROIKA  
DA BIELORRÚSSIA

“Pode ser uma semana, 
um mês ou mais,  
estou preparada para 
sair à rua todos os dias. 
É o meu país,  
é a minha liberdade”
Nastya Gatalova
Ativista pela democracia na Bielorrússia

Martim Silva
mgsilva@expresso.impresa.pt

NO FIM ERA  
O VERBO

Chega 
Ligações 
à direita 
nacionalista 
investigadas

As autoridades estão a investi-
gar as ligações de vários mem-
bros do grupo nacionalista Re-
sistência Nacional, o mesmo 
que se juntou em frente à sede 
da associação SOS Racismo 
com máscaras brancas, ao par-
tido liderado por André Ventu-
ra. Depois de a revista “Sábado” 
ter revelado que Nuno Cardoso, 
líder do grupo, é militante do 
Chega, o Expresso apurou que 
há pelo menos outras duas pes-
soas referenciadas pelas autori-
dades como estando associadas 
ao Chega e sendo membros do 
Resistência Nacional.

Os investigadores estão na 
posse, aliás, de várias mensa-
gens trocadas entre membros 
do Resistência Nacional na rede 
social Telegram, onde são dis-
cutidas, entre outras coisas, que 
tipo de “lâminas” podem ser 
transportadas na rua sem que 
isso implique problemas legais. 
“A lâmina tem de ser inferior a 
quatro dedos, mas um bisturi é 
menor e também mata incoe-
rências”, chega a ler-se. 

PNR e Chega umbilicais

Foi o próprio Nuno Cardoso que 
assumiu à revista “Sábado” ser 
militante do partido de André 
Ventura e líder do Resistência 
Nacional. Antigo braço-direi-
to de Mário Machado na Nova 
Ordem Social, movimento naci-
onalista já extinto, chegou a ser 
esfaqueado durante confrontos 
entre grupos de motards rivais, 
no caso os Hells Angels e os Los 
Bandidos. 

Ao Expresso, apesar de man-
ter que a manifestação organi-
zado junto à sede da SOS Racis-
mo “não teve qualquer intenção 
de intimidar”, Nuno Cardoso 
admite que André Ventura 
“tem toda a legitimidade” para 
ordenar um inquérito interno.  

Confrontado com as ligações 
de Nuno Cardoso e de outros 
elementos do Chega ao Resis-
tência Nacional, Ventura ga-
rantiu ao Expresso que “vão ser 
abertas averiguações discipli-
nares e, se ficar demonstrada 
associação à participação na 
dita parada ou em movimen-
tos desse género, haverá lugar 
a sanções”. Esta não é sequer 
a primeira vez que Ventura 
promete tolerância zero para 
militantes com participação, 
passada ou presente, em mo-
vimentos extremistas. Em ja-
neiro deste ano, quando foram 
reveladas as ligações de atuais 
dirigentes do Chega ao PNR, o 
líder do partido garantiu que 
ia retirar confiança política aos 
visados e passar a controlar ad-
missões. 

No entanto, há quadros do 
PNR que continuam a migrar 
para o Chega. Paulo Mendes, 
atual presidente da distrital 
de Castelo Branco do Chega, 
foi candidato a deputado pelo 
PNR nas eleições legislativas 
de 2019. Guilherme Serra, hoje 
vice-presidente da distrital de 
Castelo Branco, foi cabeça de 
lista do PNR pelo mesmo círcu-
lo eleitoral.

Miguel Santos Carrapatoso  
e Hugo Franco

mscarrapatoso@expresso.impresa.pt

Além do líder do 
movimento, há outros 
membros do Chega com 
ligações ao movimento 
Resistência Nacional

Alegado hacker apresentou queixa contra incertos por crimes 
económicos. Caso BES Angola estará no centro da investigação que já 
está a decorrer no DCIAP e levou o Ministério Público a pedir proteção

DCIAP investiga 
queixa de Rui Pinto 

executiva do banco, financiamentos 
no valor de 365 milhões de dólares. 
De acordo com a “Sábado”, os procu-
radores encarregados do caso admi-
tem que pode haver um problema de 
“dupla jurisdição”, já que parte dos 
factos ocorreram em Angola.

A suspeita é de que os responsáveis 
pelo BES em Portugal sabiam da pe-
riclitante situação do BES Angola e 
que terão ocultado as perdas poten-
ciais a que o banco estava exposto em 
Portugal. A queixa de Rui Pinto e os 
documentos a que terá tido acesso e 
que podem servir de fonte de infor-
mação ao Ministério Público poderão 
dar um novo fôlego ao caso. 

Ainda esta semana, numa nova 
mensagem no Twitter, o alegado hac-
ker invocou um acórdão do Tribu-
nal Constitucional de Espanha que 
negou provimento a um recurso de 
um empresário num caso em que foi 
condenado por evasão fiscal, graças 
a informações libertadas por Hervé 
Falciani, antigo funcionário do HSBC 
que entregou às autoridades uma lista 
de clientes do banco na Suíça, com 
cerca de 130 mil contas. “Será que os 
nossos vizinhos espanhóis deixaram 
de ser um Estado de direito, por uti-
lizarem a Lista Falciani como meio 
de prova?” 

Rui Pinto começa a ser julgado a 
4 de setembro, com várias sessões 
semanais previstas até final de de-
zembro. É acusado de 90 crimes, 
entre os quais um de tentativa de 
extorsão (ao fundo de investimento 
Doyen), seis de acesso ilegítimo, 68 
de acesso indevido, 14 de violação 
de correspondência e um de sabo-
tagem informática (ao Sporting). O 
processo nasceu com queixas-crime 
da Doyen e do Sporting em outubro 
de 2015, quando o blogue “Football 
Leaks”, criado por Rui Pinto (então 
sob anonimato) começou a revelar os 
segredos e contratos da indústria do 
futebol. O terramoto então desenca-
deado ainda está longe do fim. 

rgustavo@expresso.impresa.pt 

Rui Gustavo  
e Miguel Prado

O 
nome de Rui Pin-
t o  s u r g e  c o m o 
denunciante num 
processo que está 
a ser investigado 
no Departamento 
Central de Inves-
tigação e Ação Pe-
nal (DCIAP) e que 

estará relacionado com o caso BES 
Angola e com o alegado desvio de mi-
lhões de euros. De acordo com uma 
fonte judicial, Rui Pinto apresentou 
queixa “contra incertos” por “crimes 
económico-financeiros” que estão re-
lacionados com “ligações económicas 
entre Portugal e Angola”. 

O facto de ser o autor desta queixa, 
foi um dos motivos que levaram o 
Ministério Público a pedir à Comis-
são de Programas Especiais de Segu-
rança que integrasse o programa de 
proteção de testemunhas. “A queixa 
incrementa o fator de risco”, revela 
outra fonte. Tal como como o Expres-
so noticiou, tanto o Ministério Público 
como a Polícia Judiciária consideram 
que Rui Pinto “corre perigo de vida” 
depois de ter recebido ameaças tanto 
de Portugal como do estrangeiro. 

Apesar de já estar a viver numa casa 
secreta paga pelo Estado, a verdade 
é que Rui Pinto ainda não assinou o 
acordo que o tornará oficialmente o 
94º cidadão a integrar o programa de 
proteção de testemunhas desde que 
foi criado, em 2003. 

Em janeiro de 2020, um ano de-
pois de ter sido detido na Hungria 
a pedido das autoridades portu-
guesas, Rui Pinto queixava-se no 
Twitter: “Se dependesse da Polícia 
Judiciária e do Ministério Público 
português, estas informações nunca 
viriam a público, nem as autorida-
des angolanas alguma vez seriam 
informadas da existência destes 
dados. Vistos gold, ESCOM, BES 

A colaboração de Rui Pinto com as autoridades  
foi elogiada por parte do MP e pela PJ e foi  
decisiva para a libertação antecipada 
FOTO FERENC ISZA/AFP VIA GETTY IMAGES

Angola, há muita coisa que os por-
tugueses merecem saber.”

O alegado hacker referia-se ao es-
cândalo Luanda Leaks que tinha aca-
bado de rebentar no Expresso e na 
SIC e ao facto de a juíza de instrução 
do processo em que será julgado por 
90 crimes não ter autorizado que 
a informação que estava nos discos 
apreendidos a Rui Pinto pudesse, 
por si só, dar origem a um processo 
paralelo. “Dois males nunca podem 
dar origem a um bem”, escreveu 
então Cláudia Pina. Mas um ano e 
meio depois, e após ter aceitado de-
sencriptar todos os discos que lhe 
foram apreendidos, Rui Pinto passou 
a colaborar com a PJ e com o MP 
que, apesar de não poderem usar a 
informação recolhida por Rui Pinto 
como prova direta, podem usar essa 
mesma informação como ponto de 
partida para uma nova investiga-
ção que terá sido desencadeada pela 
queixa de Rui Pinto. 

BES Angola investigado  
há nove anos 

Desde 2011 que o DCIAP está a inves-
tigar os milhões de créditos concedi-
dos pelo BES Angola, alegadamen-
te sem as garantias normais neste 
tipo de casos. Álvaro Sobrinho, por 
exemplo, terá concedido a si próprio, 
enquanto presidente da comissão 

“VISTOS GOLD, ESCOM,  
BES ANGOLA, HÁ MUITA 
COISA QUE OS 
PORTUGUESES MERECEM 
SABER”,  
ESCREVEU RUI PINTO  
NO TWITTER 
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“Precisamos 
de um 
novo apoio 
social para 
a realidade 
covid”

Textos David Dinis,  

Liliana Valente  

e Vítor Matos 

Fotos Tiago Miranda

O primeiro-ministro, António Costa, 
pede à esquerda apoio até 2023 para 
manter a recuperação de rendimentos 
nos próximos orçamentos. O IVA da 
luz cai já. Em 2021 haverá um novo 
apoio social paralelo ao RSI (só en-
quanto a pandemia durar), o salário 
mínimo deve subir (pouco), a função 
pública terá mais contratações mas 
provavelmente não há aumentos sala-
riais. Já a redução de IRS será adiada 
para 2022 ou 2023. Primeira parte 
de uma longa entrevista que marca a 
rentrée do Governo — a publicar na ín-
tegra na Revista E da próxima semana. 

 P Lançou um repto para um acordo 
duradouro à esquerda. É imprescin-
dível para si que seja para toda a le-
gislatura?

 R É necessário para o país e um dever 
de todos. Estamos a viver a maior crise 
económica e social de que alguém tem 
memória. Impõe-se a todos o dever de 
não lhe acrescentar uma crise políti-
ca, sobretudo, oferecer uma resposta 
política coerente a toda esta situação. 
Se queremos dar uma resposta que se 
afaste dos rumos da austeridade, os 
parceiros para isso são aqueles que 
viraram connosco a página da austeri-
dade. Se queremos dar uma resposta 
que valorize os recursos do país, a ca-
pacidade de produção de forma inclu-
siva e solidária temos de o fazer com 
os partidos que têm estado connosco. 

 P O que significa “sem austeridade”? 
Congelar aumentos de salários é aus-
teridade? 

 R Significa que a resposta não pode 
passar pelo corte de rendimentos, mas 
sim pela sua proteção. Não pode pas-
sar por um aumento de impostos, mas 
por manter uma estabilidade fiscal que 
crie condições para as empresas resis-
tirem a esta fase, que possam aguentar 
o emprego, e não destruir postos de 

trabalho. E que as famílias possam 
manter a procura interna, num con-
texto onde sabemos depender muito 
da procura global.

 P Disse “não cortar rendimentos” e 
“manter impostos”. Portanto, não está 
a pensar nem em aumentar rendimen-
tos nem em descer impostos? 

 R O conjunto das medidas que ado-
támos na resposta a esta pandemia 
representa €3,9 mil milhões. Gran-
de parte deste esforço tem sido para 
proteção de postos de trabalho e de 
rendimentos. Agora vamos entrar 
num novo ciclo de diálogo com os 
parceiros sociais e com os partidos 
políticos, para aprovar o orçamento 
para 2021. E o ponto de partida não 
prevê qualquer corte de rendimentos. 
Desejamos, por exemplo, que o salário 
mínimo nacional possa continuar a 
subir. Naturalmente de acordo com 
aquilo que é a dinâmica económica 
de hoje, que é muito distinta da que 
existia há um ano. Seguramente não 
vamos poder ter um aumento com a 
dimensão que tivemos no ano passado, 
mas desejamos um aumento.

 P E na função pública?
 R Não haverá novo congelamento das 

progressões e promoções. No ano pas-
sado tivemos um aumento de 0,3%, 
tínhamos assumido o compromisso 
de em 2021 haver um aumento de 1,1% 
(a inflação prevista para este ano). 
Como sabemos, neste momento a 
inflação é negativa, portanto, posso 
assumir que não vamos manter esse 
objetivo. Sobretudo porque vamos ter 
de acelerar outra dinâmica, que é o 
aumento de recursos humanos. Só 
para o SNS contratámos mais 8900 
profissionais. Para o ano vamos ter de 
reforçar o número de contratados, não 
só no SNS como noutros serviços do 
Estado. Tendo de fazer opções, vamos 
investir mais no aumento de número 
de trabalhadores do que em aumentos 
salariais.

 P Não haverá então congelamento de 
salários na função pública?

 R Se houver aumento do salário míni-
mo, isso implicará que o vencimento 
mínimo na função pública terá um 
impulso. Mas estamos numa fase pre-
matura, o diálogo ainda não começou.

 P E diminuição do IRS para a classe 
média através da revisão dos escalões? 
Estava prevista para 2021...

 R O programa de Governo foi feito 
para quatro anos e o segundo ano da 
governação foi sobressaltado por um 
fator absolutamente inesperado. Va-
mos fazer ajustamentos, naturalmen-
te, no ritmo e na seleção de execução 
de algumas medidas. Em matéria fis-
cal posso dizer-lhe — relativamente a 
um tema que foi muito debatido no 
OE-2020 e onde tivemos um braço 
de ferro muito grande para garantir 
que a redução do IVA da eletricidade 
se fizesse de forma financeiramente 
sustentável, socialmente justa e am-
bientalmente responsável, permitindo 
modelar a taxa do IVA em função dos 
níveis de consumo — que iremos usar 
ainda este ano a autorização legislati-
va que nos foi concedida para a redu-
ção do IVA. E entrará em vigor ainda 
este ano. E é importante que isto acon-

António Costa Primeiro-ministro

teça: para apoiar a procura interna 
temos de sustentar o rendimento das 
famílias. Dificilmente as empresas e o 
Estado o poderão fazer por via de au-
mentos salariais. Este ano vamos ter 
um défice recorde, as empresas estão 
a sofrer enorme pressão. A proteção 
dos rendimentos, fundamental para 
contar uma dinâmica recessiva, tem 
de ser feita por outras formas. A medi-
da do IVA da eletricidade é transversal 
a todas as famílias. 

 P E quanto aos escalões do IRS?
 R Acho que é muito improvável que 

seja no orçamento de 2021 que vamos 
fazer essa revisão. Seguramente os 
orçamento de 2022 e 2023 são outras 
oportunidades. É também por isso 
que insistimos com os nossos par-
ceiros parlamentares que o diálogo 
não se deve esgotar no orçamento 
de 2021. É muito importante que ele 
se associe ao programa de recupe-
ração económica e social, a novas 
realidades da legislação do trabalho 
a exigirem intervenção urgente e que 
tenham em conta os orçamentos para 
2022 e 2023. 

TEMOS DE OLHAR 
PARA ESTE 
ORÇAMENTO COMO 
UMA PEÇA NUMA 
CADEIA: HÁ 
MEDIDAS QUE 
TÍNHAMOS 
PREVISTO E QUE 
VAMOS TER DE 
ADIAR PARA 2022

O PAÍS PRECISA 
DE UM QUADRO 
DE ESTABILIDADE 
DE MÉDIO,  
LONGO PRAZO.
NESTE CONTEXTO  
DE INCERTEZA  
É PRECISO DAR 
QUADROS DE 
TRANQUILIDADE

POLÍTICA ENTREVISTA

 P É imprescindível que seja para a 
legislatura?

 R Eu não gosto de usar palavras que 
sejam irrevogáveis ou imprescindíveis. 
Mas o que é necessário para o país era 
que assim fosse. Temos de olhar para 
este orçamento como uma peça numa 
cadeia: há medidas que tínhamos pre-
visto e que vamos ter de adiar para 
2022. E tudo deve ser assumido nessa 
lógica. Se não fizermos a revisão dos 
escalões não foi porque deixámos de 
acreditar que é importante, é porque 
temos de nos ajustar à realidade. Nin-
guém tem dúvidas de que o cenário 
em que estamos a preparar este OE-
2021 é distinto do anterior, e exige que 
olhemos para este orçamento também 
a pensar nos seguintes e na dinâmica 
que temos de ter para a recuperação 
e consolidação das nossas finanças 
públicas.

 P Mas pode não haver acordo para a 
legislatura e haver para o orçamento.

 R Por isso não uso palavras irrevo-
gáveis ou imprescindíveis. Uma coisa 
digo: o que o país precisa, neste mo-
mento, é de um quadro de estabili-
dade de médio, longo prazo. Para um 
empresário que está a atravessar hoje 
uma crise muito profunda e esteja a 
decidir “mantenho ou não os postos de 
trabalho, faço ou não este investimen-
to que tinha previsto” é fundamental 
ter um quadro de previsibilidade. Isto 
num contexto, que todos desejamos, 
de que haja vacina. Mas não sabemos 
se vai haver e não sabemos se vamos 
ter uma segunda ou terceira vagas. 
Neste contexto de incerteza é preciso 
dar quadros de estabilidade e tran-
quilidade. É fundamental que o país 
tenha consciência de que a dinâmica 
até fevereiro foi interrompida por uma 
causa puramente sanitária. O que te-
mos de conseguir fazer é manter as 
nossas capacidades produtivas vivas e 
em condições de aproveitar a retoma 
assim que ela possa surgir. 

 P O Governo aprovou várias medidas 
de apoio social nesta crise — como 
a extensão do subsídio social de de-
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SE HÁ COISA QUE 
GOSTARIA, ERA DE 
TER O ORÇAMENTO 
DA ALEMANHA
  
DIFICILMENTE 
EMPRESAS E ESTADO 
PODERÃO SUBIR 
RENDIMENTOS POR 
VIA DE AUMENTOS

semprego. Mas o que está em vigor 
é apenas até ao fim deste ano. Essas 
medidas serão estendida para 2021?

 R Ou estendida ou criada uma nova 
prestação social que seja desenhada 
especificamente para esta realidade 
covid. No desenho das medidas te-
mos de ter a preocupação de distinguir 
as que tendem a perdurar para lá da 
pandemia, de outras que sejam exce-
cionais e vigorem apenas para este 
período. Nunca podemos esquecer que 
há sempre um amanhã. 

 P A Alemanha acabou de anunciar 
um rendimento garantido incondici-
onal para 24 meses. Admite um apoio 
assim?

 R Se há coisa que gostaria, era de ter 
o orçamento da Alemanha para poder 
tomar medidas. Temos de conseguir 
adaptar as preocupações comuns com 
as realidades que são, infelizmente, 
distintas.

 P Então essa nova prestação, que tipo 
de medida será?

 R O nosso Estado social tem já um 
conjunto de medidas que responde a 

essa realidade, como o Rendimento 
Social de Inserção (RSI): o número de 
utentes tem vindo a aumentar.

 P Mas não é fácil viver com €250 por 
mês.

 R Essa não é uma realidade nova. 
Mas o que temos de desenhar é uma 
medida para aquelas situações exceci-
onais que passámos a ter, que a covid 
introduziu e que não têm resposta 
em nenhuma das prestações sociais 
tradicionais.

 P Como seja?
 R Aquelas pessoas que tinham rendi-

mentos ‘relativamente elevados’ para 
serem elegíveis para essas prestações 
sociais. Como no caso da cultura, dos 
eventos, em sectores da atividade tu-
rística, que se viram confrontadas com 
uma situação de absoluta quebra de 
rendimentos. 

 P Trabalhadores independentes?
 R Não sei se havemos de dizer inde-

pendentes ou falsamente independen-
tes, enfim. Ou seja, temos de garantir: 
não podemos deixar ninguém para 
trás e ninguém pode ficar sem apoio. 
E temos de ir modelando. 

 P O RSI já é uma medida de largo es-
pectro, só que há um problema de es-
tigma social em recorrer a ela. A nova 
prestação é para ultrapassar isso? 

 R Não é só a questão de estigma. É 
que as condições de acesso para o 
RSI colocam de fora muitas pessoas 
que não preenchem os requisitos, 
mas que hoje estão numa situação tão 
crítica como as que estão a beneficiar 
do RSI. Não faz sentido alterar estru-
turalmente uma medida para uma 
situação excecional. Faz mais sentido 
criar uma medida temporária que 
alargue neste período a elegibilidade.

 P Estamos a falar de um apoio de 
quanto? 

 R Olhe, aí está um dos temas que te-
mos para falar na próxima semana 
com o BE, PCP, PAN e PEV. 

ddinis@expresso.impresa.pt

António Costa garante que a sua minis-
tra atuou no caso do lar de Reguengos, 
mesmo não o tendo dito ao Expresso: 
“Acho que tive mais sorte do que vocês 
na pergunta que fiz à ministra.” E atira-
-se à Ordem dos Médicos, que acusa 
de não ter como função “fiscalizar o 
Estado”. Os outros relatórios, diz, su-
gerem que os médicos também tiveram 
responsabilidades no caso.

 P O que é que considera “artificial” na 
polémica com a ministra Ana Gomes 
Godinho?

 R É pretender que o Estado e a mi-
nistra desvalorizam a importância do 
que se passa nos lares pelo facto de não 
se ter lido um determinado relatório. 
Primeiro, ao definirmos como priori-
dade na reforma da saúde a criação 
dos cuidados continuados e integrados 
é porque temos bem a noção de que, 
com a evolução demográfica, a resposta 
dos lares é insuficiente. Segundo, ado-
támos desde o início da pandemia um 
reforço brutal das condições financeiras 
das IPSS, misericórdias e mutualida-
des, que aumentou a dotação em 5,5% 
num ano em que a inflação é negativa. 
Apoiámos a contratação de milhares de 
trabalhadores para reforçar as IPSS, fi-
zemos testes massivos, apoiámos finan-
ceiramente a aquisição de equipamento 
de proteção individual e assumimos 
o custo político dificílimo de, durante 
meses, termos interditado as visitas 
de familiares. Estamos ainda agora a 
adotar mais programas de apoio aos la-
res. Não se pode dizer que não estamos 
atentos ao problema.

 P E Reguengos?
 R No caso concreto do lar de Reguen-

gos convém não esquecer que o Estado 
nunca regateou esforços e até mobili-
zou as Forças Armadas para assumirem 
a gestão e a condução da resposta aos 
utentes quando estes não estavam a 
ter apoio por parte dos funcionários 
contaminados e dos profissionais, que 
se recusaram a cumprir os seus deveres.

 P A ministra foi feliz na entrevista? A 
ideia que passou foi de desvalorização...

 R Isso é comentário para analistas, vo-
cês desculparão, mas é um problema 
recorrente, essa ideia passou por causa 
dos títulos do Expresso...

 P Essa ideia passou dentro da entre-
vista.

 R Não passou nada. A ministra disse 
claramente que não desvalorizava o 
que aconteceu, e mais: a atuação que 
tivemos demonstrou que não desva-
lorizámos. Convém não esquecer que 
em abril tivemos 363 surtos em lares 
e ontem tínhamos 80. Não acordámos 
agora por causa do relatório de uma en-
tidade que não tem competência legal 
para fazer esse estudo. As ordens profis-
sionais existem para regular o exercício 
da atividade dos seus profissionais, pon-
to. Não existem para fiscalizar o Estado.

 P Fizeram mal em fazer o relatório?
 R Desculpe, não têm competência para 

mais nada. Depois, há relatórios, de ou-
tras entidades, que dizem exatamente 
o contrário.

 P É o inquérito da Segurança Social 
que diz o contrário da Ordem?

 R Diz. Não vamos concentrar-nos num 
relatório de uma instituição a quem 
são feitas graves acusações nos outros 
relatórios. Em julho, a ministra mandou 
abrir um inquérito e comunicou esse 
inquérito ao Ministério Público.

 P Na entrevista, a ministra não disse 
isso. Disse que não abriu um inquérito 
mas uma “avaliação”. E disse que não 
comunicou nada ao Ministério Público.

 R No dia 12 de julho mandou abrir um 
inquérito; recebeu-o no dia 14 e no dia 
16 comunicou ao MP. Não vou falar do 
inquérito, porque, tendo o MP aberto 
um inquérito, está neste momento sob 
segredo de justiça. Aguardemos sere-
namente, para ver se tem relevância 
criminal. A ministra da Saúde também 
ordenou um inquérito à Inspeção-Geral 
da Saúde, perante as informações con-

“Mas qual é a dúvida de que as 
coisas falharam em Reguengos?”

traditórias, umas da Ordem dos Médi-
cos, outras da ARS do Alentejo, outra 
da própria entidade, onde os factos são 
contraditórios e é preciso apurar para 
ver se há responsabilidades.

 P “Eventuais responsabilidades disci-
plinares”, foi o que disse a ministra da 
Saúde. Há razões para abrir um proce-
dimento disciplinar contra os médicos 
que se recusaram a ir ao lar?

 R Não sei, só o relatório da IGS o pode-
rá dizer. Se não houvesse, não tinha sido 
aberto esse inquérito.

 P Quando é que soube que tinha sido 
aberto um inquérito pela Segurança 
Social e comunicado ao MP?

 R Soube esta semana. Perguntei 
agora...

 P Insistimos nesta pergunta porque 
foi exatamente o contrário do que a 
ministra nos disse na entrevista. E foi 
perguntado várias vezes, e a resposta 
foi que o objetivo da ministra não era 
apurar responsabilidades...

 R Pois, não sei. Acho que tive mais sorte 
do que vocês na pergunta que fiz à mi-
nistra. Na pergunta que fiz à ministra, a 
resposta que me deu foi esta.

 P O Estado não está a dar a ideia de se 
desresponsabilizar da fiscalização?

 R Em 2019 foram encerrados 100 la-
res, e nos últimos cinco anos foram 700. 
Em junho, as ministras da Saúde e do 
Trabalho fizeram um despacho no sen-
tido de haver uma visita regular a todos 
os lares. A resposta institucionalizada 
para os idosos assenta no sector social. 
Temos consciência de que o sector soci-
al tem muitas carência de recursos, por 
isso temos vindo a reforçar significativa-
mente o apoio às misericórdias, às IPSS 
e às mutualidades. Não posso aceitar a 
crucificação pública de instituições que 
são parceiras fundamentais do Estado, 
que prestam um serviço social da mai-
or relevância. Sem querer diminuir a 
gravidade de qualquer morte, porque 
qualquer morte em si é uma tragédia 
absoluta, sem querer diminuir a gra-
vidade de haver um problema em 70 
lares, não posso deixar de ignorar que 
estamos a falar de um conjunto de lares 
de um universo de cerca de 2500 lares 
em todo o país. Temos de responder 
de forma cada vez mais robusta. Essa 

preocupação não nasceu na entrevista 
do Expresso da semana passada.

 P As coisas falharam em Reguengos?
 R Se falharam? Mas qual é a dúvida 

que falharam? É preciso tem em conta 
o seguinte: o lar não é do Estado. É de 
uma fundação privada, que desenvol-
ve aquele equipamento há mais de 50 
anos. E, quando foi alertado, o Estado 
reagiu imediatamente.

 P Não reagiu tarde de mais?
 R O Estado foi alertado a 18 de ju-

nho e creio que a 19 ou a 20 as Forças 
Armadas estavam a entrar no lar e a 
substituir-se ao pessoal e a assegurar 
os cuidados aos utentes, que estavam, 
muitos deles, em situação de abandono 
e de carência.

 P O inquérito foi pedido a 12 de julho, 
21 dias depois dos primeiros alertas.

 R Mas a primeira resposta do Estado 
não é abrir inquéritos. A primeira res-
posta do Estado é responder às neces-
sidades de saúde dos idosos que estão 
a precisar de cuidados de saúde. Tem 
de se salvar as pessoas, assegurar a sua 
saúde e prevenir as mortes. Depois tra-
ta-se de apurar as responsabilidades.

 P Mas a ministra não quis apurar as 
responsabilidades...

 R Mas está a fazer-me uma pergunta 
dessas?... Se a ministra instaurou um 
inquérito, participou ao Ministério Pú-
blico a 16 de julho, para quê?

 P Foi isso que ela não disse na entre-
vista.

 R Isso não sei. Estou a dizer o que acon-
teceu. Se participou ao MP não foi para 
propor ao Presidente da República [PR] 
a condecoração das pessoas que dirigi-
am o lar; era para investigar se havia 
alguma responsabilidade criminal.

 P Fica descansado quando a ministra 
diz que não leu o relatório da Ordem 
dos Médicos, sendo ou não legítimo? 
Politicamente, não era obrigada a lê-lo?

 R Estamos a falar de um relatório de 
uma entidade cuja única competência 
que tem é fiscalizar a atividade dos mé-
dicos. Estamos a falar de uma minis-
tra que é da Segurança Social, e acho 
normal que o secretário de Estado da 
Saúde tenha lido o relatório, e acho 
normal que a ministra tenha olhado 
para os relatórios que lhe chegaram 
sobretudo através das instituições da 
Segurança Social, onde ela tem com-
petência para fiscalizar, e quanto ao 
outro tenha pedido aos assessores que 
fizessem uma leitura e lhe dessem uma 
informação global. Também não leio 
todos os relatórios que chegam aqui ao 
meu gabinete, porque são umas largas 
dezenas por dia. Se os meus assessores 
não tivessem o trabalho de fazer essa 
leitura e de me dar informação de sínte-
se, não conseguia acompanhar...

 P O PR disse que leu o relatório. O PM 
leu-o antes ou depois da polémica?

 R Só o li depois da polémica com a en-
trevista, para ver se efetivamente se 
justificava a polémica.

 P E justificava?
 R Li esse e os outros relatórios e concluí 

que o que valia a pena mesmo era apu-
rar toda a verdade.

ACHO QUE TIVE MAIS 
SORTE DO QUE VOCÊS 
NA PERGUNTA QUE 
FIZ À MINISTRA 
 
TEMOS A NOÇÃO DE 
QUE A CAPACIDADE 
DE RESPOSTA  
DOS LARES É 
INSUFICIENTE
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Entrevista A proposta de entrevista ao Expresso 
partiu de Ana Mendes Godinho. Mas, dias depois, 
mudou a versão do seu próprio discurso

As 
contradições 
e os 
equívocos 
da ministra

Texto Rosa Pedroso Lima  

e Raquel Moleiro  

Foto Tiago Miranda

A proposta de uma entrevista para 
esclarecer de vez a polémica em torno 
do surto de covid-19 num lar de Re-
guengos partiu do gabinete da minis-
tra da Segurança Social, depois de o 
Expresso ter questionado o ministério 
sobre o tema. Ana Mendes Godinho 
tinha mantido o silêncio acerca do 
assunto mais de uma semana depois 
de um relatório da Ordem dos Médi-
cos revelar indícios de negligência na 
gestão da crise pandémica, que levou 
à morte de 18 pessoas. A ideia de escla-
recer a situação surgiu no dia 11 e, dois 
dias depois, o Expresso foi ao gabinete 
da Praça de Londres para a entrevista.

A ministra estava segura do trabalho 
realizado para conter a pandemia nos 
lares e assumiu que acompanhava mi-
nuciosamente a situação, mas que não 
tinha enviado qualquer relatório para 
o Ministério Público. Sem sobressalto, 
revelou ainda não ter lido o relatório 
elaborado pela Ordem dos Médicos. 
Mas, três dias depois da entrevista ser 
publicada, e com o gabinete a enfren-
tar um incêndio político, Ana Mendes 
Godinho mudou a sua própria versão 
dos factos. E, até ao fecho desta edição, 
recusou explicar ao Expresso porquê.

No dia 13 de agosto, a ministra tinha 
sido clara. À pergunta sobre se tinha 
lido o relatório da Ordem dos Médi-
cos, respondeu sem hesitar: “Não o 
li pessoalmente, mas a Ordem fez-
-me chegar o relatório e já pedi que 
o analisassem.” Dias mais tarde, na 
primeira aparição pública que fez de-
pois da entrevista, mudou o discurso: 
“Li todos os relatórios e toda a minha 
equipa técnica, a quem pedi um análi-
se minuciosa.”

LARES

A mesma mudança de discurso e de 
versão dos acontecimentos também se 
verificou no que se refere às investiga-
ções desencadeadas pelo Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social sobre o que se passou no lar de 
Reguengos de Monsaraz. Na entrevista 
ao Expresso, a ministra disse ter reco-
lhido junto dos serviços do seu ministé-
rio “informações e análise sobre toda a 
situação e todo o histórico”, mas negou 
ter feito qualquer participação do caso 
à Justiça. “Não foi por nossa iniciativa” 
que o caso chegou ao Ministério Pú-
blico, disse a ministra. Além do mais, 
o facto de a Ordem dos Médicos já ter 
tomado a iniciativa judicial, era motivo 
suficiente para Ana Mendes Godinho 
não avançar. “Nem deve haver dois 
processos a correr em simultâneo”, 
afirmou ao Expresso.

A verdade é que, com a polémica ao 
rubro e perante as perguntas dos jor-
nalistas, a ministra viria a alterar os 
dados. “Pedi à Segurança Social que 
fizesse uma avaliação e desencadeasse 
toda a análise do que se passava em 
Reguengos. O que a Segurança Social 
fez”, afirmou Ana Mendes Godinho na 
passada terça-feira. O relatório dos seus 
serviços foi-lhe apresentado no “dia 14 
de julho, muito antes de estarmos nesta 
fase” e “no dia 16 foi enviado para o Mi-
nistério Público para que nesta sede seja 
avaliada toda esta situação”, concluiu.

Na entrevista que dá nesta edição ao 
Expresso, o primeiro-ministro é explí-
cito nas palavras que usa (ver pág. 7) 
para descrever a ação do ministério. 
Não fala de avaliação, mas sim de um 
inquérito feito em dois dias: “No dia 
12 de julho, [a ministra] mandou abrir 
um inquérito; recebeu-o no dia 14 e no 
dia 16 comunicou ao Ministério Públi-
co.” Confrontado com as mudanças 
no discurso de Ana Mendes Godinho, 
quando comparadas com as respostas 

ao Expresso, o chefe de Governo di-
ria: “Pois, não sei. Acho que tive mais 
sorte do que vocês na pergunta que fiz 
à ministra. Na pergunta que fiz à mi-
nistra, a resposta que me deu foi esta.” 
Costa ressalva a intervenção do Estado 
em Reguengos através das Forças Ar-
madas e reconhece que as coisas não 
correram bem naquele lar no Alentejo, 
argumentos que Ana Mendes Godinho 
também não usou na entrevista.

Ministério só “esclarece”

As contradições entre as afirmações 
prestadas pela ministra ao Expresso e 
as suas declarações públicas motivaram 
um pedido de esclarecimento junto 
do Gabinete da ministra do Trabalho 
e Segurança Social. A ideia era saber 
se, de facto, os serviços de fiscalização 
daquele ministério atuaram perante a 
denúncia do surto de covid-19 no lar 
de Reguengos de Monsaraz e quais as 
diligências realizadas para averiguar 
da existência de eventuais falhas no 

Uma “avaliação” passou  
a “inquérito” e afinal  
o Ministério Público foi avisado

COSTA RESSALVA  
A INTERVENÇÃO DO 
ESTADO EM REGUENGOS 
ATRAVÉS DAS FORÇAS 
ARMADAS E RECONHECE 
QUE AS COISAS NÃO 
CORRERAM BEM 
NAQUELE LAR  
NO ALENTEJO
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Fundação de 
Reguengos 
recebeu  
€1,2 milhões

A Fundação proprietária 
do lar de Reguengos, 
onde um surto de 
covid-19 causou a morte 
de 18 pessoas, recebeu 
no ano passado mais de 
€1,2 milhões de apoios 
estatais. Segundo o 
relatório e contas da 
Fundação Maria Inácia 
Vogado Perdigão Silva, 
referente a 2019 e 
assinado pelo presidente 
do Conselho de 
Administração (que é o 
autarca de Reguengos), a 
instituição fechou o ano 
com um saldo negativo 
de €117 mil, isto apesar 
dos apoios públicos 
recebidos para manter 
em funcionamento o lar 
e a unidade de cuidados 
de saúde para idosos, 
assim como uma creche. 
A maior fatia dos 
financiamentos públicos 
saiu dos cofres do 
Ministério de Ana 
Godinho (através da 
Segurança Social e do 
IEFP), com apoios que 
totalizaram quase €1 
milhão. Do Ministério da 
Saúde, a Fundação 
recebeu uma verba de 
€378 mil. R.P.L.

Uma 
confusão de 
relatórios

O Presidente da Repúbli-
ca assumiu ter lido “os 
quatro relatórios” 
existentes sobre o caso 
do lar de Reguengos, 
mencionando especifica-
mente o documento “da 
Câmara” e outro 
elaborado pela Fundação 
proprietária do lar, além 
dos relatórios da ARS do 
Alentejo e da Ordem dos 
Médicos. Ao Expresso, o 
assessor do autarca de 
Reguengos garantiu, 
porém, “não haver 
nenhum relatório feito 
pela Câmara. Deve haver 
algum engano”. De facto, 
segundo apurou o 
Expresso junto de fonte 
de Belém, o relatório a 
que aludiu Marcelo era 
um “comunicado” da 
autarquia e não um 
relatório.
A ministra da Segurança 
Social, por seu lado, disse 
ter conhecimento 
apenas de “informações” 
encaminhadas para o 
seu gabinete, e a 
ministra da Saúde 
afirmaria, no início da 
semana, que os docu-
mentos em causa têm 
natureza diferente. “Não 
lhes chamaria relatórios, 
existem vários documen-
tos”, disse Marta 
Temido, que aproveitou 
ainda para anunciar a 
abertura de um processo 
por parte da Inspeção-
-Geral das Atividades em 
Saúde, para apurar 
“eventuais responsabili-
dades” no lar de  
Reguengos. R.P.L.   
com Vítor Matos

Faltam 4 
dias para 
fechar lar 
com 147 
utentes
Fundação D. Pedro IV, 
que geria lar de Marvila, 
acusa Segurança Social 
de incumprimentos  
e de não dar alternativas 
ao encerramento

Até quinta-feira, dia 27, o lar 
Mansão de Santa Maria de 
Marvila, em Lisboa, tem de 
ficar vazio de gente. A Fun-
dação D. Pedro IV, que esteve 
à frente da instituição nos 
últimos 16 anos, rompeu o 
acordo de gestão com o Ins-
tituto de Segurança Social 
(ISS), alegando corte pro-
longado de fundos e falta de 
obras no imóvel, e a tutela 
optou pelo encerramento. 
Mas, a quatro dias do fecho 
de portas, só há solução para 
13 dos 160 residentes (140 
idosos e 20 deficientes pro-
fundos) do antigo convento 
do século XVII.

“Falta conhecer o destino 
de 90% dos utentes, a mai-
oria com uma enorme fra-
gilidade e pobreza, 80% dos 
quais sofrem de demência. 
Vivem ali há uma vida, há 
décadas, sem visitas. A fa-
mília que têm são os traba-
lhadores e os residentes, e 
agora cortam-se esses laços, 
aos 80 e 90 anos. Mas nem 
isso sabemos como vai ser. 
A Segurança Social não diz 
nada”, denuncia Vasco Canto 
Moniz, presidente do Con-
selho de Administração da 
Fundação. A incerteza atinge 
também os 80 funcionários, 
já em processo de despedi-
mento coletivo.

O aviso de denúncia do 
acordo por parte da Funda-
ção ao ISS — proprietário 
do imóvel — foi feito a 25 de 
maio de 2020, numa carta 
à ministra do Trabalho e 
Segurança Social, ao Insti-
tuto da Segurança Social e 
ao Centro Distrital de Lis-
boa. De acordo com Vasco 
Canto Moniz, os primeiros 
problemas surgiram logo em 
2004, estava a Fundação há 
um mês à frente do lar, com a 
descoberta de uma auditoria 
que determinava “obras de 
reparação muito urgentes”, 
por estar em perigo a saúde 
dos utentes.

Entre 2004 e 2012 foram 
realizadas obras de 2 milhões 
de euros, que o ISS não reem-
bolsou, correndo uma ação 
judicial no Tribunal Admi-
nistrativo de Lisboa. Mas a 
velha mansão, que é Patrimó-
nio Nacional, precisa agora 
de obras de 7 milhões.

A degradação aumentou a 
partir de 2014 quando o fi-
nanciamento do lar foi “redu-
zido de forma gravosa”, expli-
ca Canto Moniz. Seguiram-se 
anos de resultados negativos. 
“Em 2017, o problema foi ex-
posto ao ministro Vieira da 
Silva, que desenhou um acor-
do. Mas com a sua saída tudo 
foi por água abaixo”, revela a 
Fundação. “E para nossa sur-
presa, em vez de resolver os 
problemas do lar ou transfe-
ri-lo para outro edifício, o ISS 
opta agora pelo fim daquela 
comunidade.”

O Instituto de Segurança 
Social assegurou ao Expres-
so que “garantirá resposta à 
situação de todos os utentes e 
serão apresentadas propostas 
de solução para os trabalha-
dores”. R.M.

Números descem 
desde abril, mas lares 
concentram 45% dos 
151 surtos atuais. Há 
563 residentes e 225 
funcionários infetados

45% dos focos ativos 
são em instituições

O número de ocorrências em 
unidades do sector so cial vem 
a descer desde abril, mas 45% 
dos 151 surtos atuais ainda 
são em instituições de tercei-
ra idade, legais e ilegais. De 
acordo com a DGS, estão in-
fetados 563 residentes e 225 
funcionários.

O contágio no lar de Re-
guengos de Monsaraz não sai 
das notícias, esmiuçado nas 
suas causas e omissões, mas 
já não consta da lista  atual 
de surtos de covid-19 em uni-
dades residenciais para ido-
sos. Depois de, em abril, se 
ter atingido em Portugal um 
máximo de 365 instituições, 
em simultâneo, com o novo 
coronavírus no seu interior, 
com 2500 idosos e mais de 
mil funcionários afetados, os 
casos positivos em lares acom-
panharam a descida das infe-
ções da população em geral, 
mas em proporção continuam 
a ter um impacto muito eleva-
do. De acordo com a ministra 
da Saúde, Marta Temido, exis-
tem atualmente 152 surtos ati-
vos em Portugal e 69 são em 
lares, o que representa 45%.

A descida absoluta é gran-
de, um trambolhão animador 
de mais de 80% entre abril e 
agosto, e no universo total 
dos lares — a ministra con-
tabiliza que serão 2600 uni-
dades, entre legais e ilegais 
— atualmente só 2,6% têm 
contágio ativo e apenas 0,5% 
dos residentes nestas unida-

des de terceira idade (563 
idosos) estão positivos. Ainda 
assim, o facto de se tratar de 
população de alto risco tor-
na qualquer foco de contágio 
em alimento dos números da 
mortalidade. Desde o início 
da pandemia faleceram 688 
residentes de lares com covid, 
o que equivale a praticamen-
te 40% de todas as vítimas 
mortais em Portugal.

Esta semana, a preocupação 
centrou-se principalmente em 
focos na região de Lisboa e 
Vale do Tejo. Na quarta-feira, 
o Lar do Centro Social e Paro-
quial Nossa Senhora da Luz, 
em A dos Cunhados (Torres 
Vedras), registou o quarto óbi-
to de um utente, uma mulher, 
doente oncológica, que se en-
contrava internada. O surto 
foi detetado a 3 de agosto e 
contaminou 84 pessoas: seis 
funcionários e três utentes já 
foram dados como curados. 
Também no Barreiro, no Lar 
de São José, foram contabili-
zadas quatro mortes entre os 
38 residentes infetados. Há 
ainda 14 trabalhadores entre 
os casos positivos.

Na Casa de Saúde e Repou-
so da Amoreira, na Ramada 
(Odivelas), registam-se 71 
casos entre idosos (37) e tra-
balhadores (34). Em Sintra, 
o lar da Associação de Soli-
dariedade e Apoio Social do 
Pessoal da TAP conta com 
54 casos e uma vítima mortal 
entre os 42 utentes positivos. 
Este sábado serão testados 
todos os residentes e funcio-
nários do Centro Geriátrico 
M.H.A.S., em Setúbal, onde 
seis utentes de 70 estão posi-
tivos e há também um traba-
lhador infetado. R.M.

Maioria dos lares 
alentejanos vistoriados 
não tem capacidade de 
cumprir distanciamento 
e contratar enfermeiros

Lares do Alentejo  
com lacunas anticovid

As equipas conjuntas da Saú-
de e da Segurança Social que, 
desde o fim de junho fiscali-
zam no terreno as instituições 
residenciais para idosos, já 
fizeram cerca de 500 visitas 
preventivas. Querem saber 
como cada lar está a funcionar 
em tempo de pandemia e de-
tetar atempadamente se têm 
equipamentos de proteção, 
os recursos humanos neces-
sários e capacidade para por 
em prática os planos de con-
tingência caso o vírus entre. 
Está previsto que até ao fim do 
mês tenham fiscalizado mais 
de um milhar de locais e todos 
os 2520 lares até dezembro.

A distribuição geográfica 
foi determinada pela evo-
lução dos focos de contágio 
e começou pelo Alentejo, já 
rastreado na quase totalidade, 
seguindo-se o Algarve, Lisboa 
e Vale do Tejo, região centro 
e região norte. E os primei-
ros resultados mostram que, 
na sua maioria, os lares não 
têm condições para garantir 
o cumprimento de todas as 
normas anticovid-19. 

Cada unidade tem de indi-
car o número de residentes e 
trabalhadores, médicos, enfer-
meiros e outros profissionais 
e respetiva carga horária, e é 
depois analisada ao pormenor 
em relação às medidas gerais 

que está a tomar, às medidas 
dirigidas aos utentes e aos 
colaboradores, às admissões 
e reentradas, higiene e con-
trolo ambiental, ventilação e 
temperatura e procedimentos 
perante um caso suspeito ou 
confirmado.

Ao longo de um questionário 
de sete páginas é, por exem-
plo, assinalada a existência (ou 
não) de plano de contingência 
e data da última atualização, o 
número mínimo de recursos 
humanos para o bom funcio-
namento, se estão garantidos 
os colaboradores necessári-

os em caso de surto covid, se 
há informação escrita sobre 
todos os utentes e familiares, 
se há visitas e como são fei-
tas (15 alíneas só aqui), como 
é a área de isolamento, se os 
funcionários usam máscara 
e onde há álcool-gel, quais as 
distâncias entre camas e nas 
zonas comuns, se os horários 
das refeições são desencontra-
dos, se há vigilância diária dos 
sintomas, se os novos utentes 
cumprem o isolamento de 14 
dias, se as equipas funcionam 
em espelho, se há equipamen-
tos de proteção em número 
suficiente, como é a limpeza 

e a desinfeção diária ou se é 
assegurada a ingestão regu-
lar de líquidos pelos utentes 
e como é monitorizada a sua 
hidratação.

Para cada item, as equipas 
mistas apontam as “não con-
formidades”. E na região do 
Alentejo, fonte próxima do 
processo garante ao Expresso 
que a maioria dos lares não 
consegue atualmente assegu-
rar as distâncias entre camas 
(obrigaria a cortes de lotação 
e, consequentemente, retira-
da de idosos) e nas zonas co-
muns de convívio, assim como 
admitem não ter os recursos 
humanos necessários, nome-
adamente enfermeiros, que 
tentam contratar sem sucesso.

Em entrevista ao Expresso, 
publicada no passado sábado, 
a ministra Ana Mendes Go-
dinho garante que vai tendo 
“uma avaliação semanal das 
visitas feitas e das situações 
identificadas, não lar a lar mas 
globalmente”. E avança que 
foi já em resposta às lacunas 
encontradas que foi definido o 
objetivo de colocar mais 15 mil 
trabalhadores nas instituições 
do sector social até ao final do 
ano. “Resultou de uma neces-
sidade identificada”, explicou. 
“É preciso que haja um reforço 
antecipado de recursos huma-
nos antes dos surtos aconte-
cerem, porque depois é muito 
mais difícil arranjar com ur-
gência 20 ou 50 trabalhadores 
em qualquer sítio do país”.

Liliana Valente e R.M.
lvalente@expresso.impresa.pt

As equipas mistas 
submetem todos os 
lares a um 
questionário de sete 
páginas e apontam as 
“não conformidades”

António Costa 
e as instituições 

sociais saíram 
em defesa da 
ministra esta 

terça-feira

cumprimentos das regras e normas em 
vigor. Nomeadamente, se o caso tinha 
sido entregue à Justiça por iniciativa 
dos serviços da Segurança Social.

A questão era tanto mais relevan-
te, quanto Ana Mendes Godinho as-
sumira não ter sido a sua principal 
“preocupação apurar as responsabi-
lidades”, preferindo ter como “obje-
tivo o acompanhamento dos surtos 
e criar instrumentos de reforço para 
apoio às instituições”. Mais tarde, aos 
jornalistas, assumira precisamente 
o contrário: que um processo tinha 
sido enviado para o Ministério Público 
(MP) para apurar responsabilidades.

O Expresso pretendia ainda ter aces-
so ao relatório da Segurança Social so-
bre o lar de Reguengos, um documento, 
até esta semana, desconhecido publi-
camente e que está sob investigação 
da Justiça. Até mesmo o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
que disse ter lido “todos os relatórios” 
sobre a situação, não se referiu a qual-
quer documento da Segurança Social 
quando, no sábado, antes do seu pri-
meiro mergulho de férias, mencionou a 
existência de relatos feitos pela Câmara 
de Reguengos, a Fundação que é pro-
prietária do lar, a Administração Regio-
nal de Saúde do Alentejo e, finalmente, 
a Ordem dos Médicos. Mas o Expresso 
sabe que o Presidente também já leu 
este relatório que é muito diferente 
de todos os outros, embora só o tenha 
recebido depois da polémica.

A todas estas questões, o ministério 
de Ana Mendes Godinho recusou-se a 
responder. Até ao fecho da edição, o 
Expresso insistiu para a necessidade 
de um esclarecimento, mas do gabine-
te de comunicação da ministra apenas 
foi feito um “esclarecimento” de que 
havia um “equívoco” numa das per-
guntas colocadas. E mais não disse.

rlima@expresso.impresa.pt
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Plano de 
desinstitucionalização  
de idosos prevê  
Segurança Social  
a prestar cuidados 
domiciliários

BE quer 
menos 
idosos  
em lares

A proposta não tem a pre-
tensão de abranger todos os 
idosos que estão institucio-
nalizados nem acabar com as 
entidades que prestam estes 
cuidados, mas para o Bloco 
de Esquerda não se percebe 
como é que há um “mono-
pólio” privado de prestação 
de cuidados, sobretudo aos 
mais velhos, e por isso defen-
de que deve haver um plano 
de desinstitucio nalização das 
pessoas idosas (PDPI), que 
pode passar, entre outras 
medidas, pela criação de um 
serviço público de apoio do-
miciliário. A “Segurança So-
cial deve deixar de ser apenas 
financiadora para também 
providenciar” apoio, defende 
o deputado José Soeiro.

Os bloquistas vão apresentar 
um conjunto de propostas ao 
Governo nas negociações que 
se iniciam esta semana (ver 
pág. 12), e uma delas é investir 
mais nestas instituições como 
resposta de emergência. Ou 
ainda a obrigatoriedade de re-
alização de testes para a aber-
tura dos centros de dia e para 
os funcionários que regressem 
de férias. Além destas respos-
tas, o BE defende um plano 
mais vasto, de longo prazo, 
que será entregue no Parla-
mento em setembro, e que 
quer ver incluído no programa 
do Governo para utilização do 
fundo de retoma europeia.

“É preciso aproveitar o di-
nheiro que virá para ser inves-
tido não só nos lares, mas tam-
bém nas suas alternativas”, diz 
ao Expresso José Soeiro. Isso 
passa por apoiar pequenas 
obras em casa de idosos que 
possam permanecer nas suas 
habitações ou nas de familia-
res (como isolamento térmico, 
casas de banho adaptadas ou 
escadas acessíveis), apoiar as 
iniciativas de aldeias comuni-
tárias, em que os idosos ficam 
em casa e funcionários tratam 
deles, mas também co-hou-
sing, projeto semelhante mas 
noutro contexto.

As várias formas de apoio 
em casa são a pedra princi-
pal deste PDPI, que tem como 
objetivo reforçar o apoio do-
miciliário, ao “alargar o tipo 
de apoio prestado”, além da 
“higiene pessoal, limpeza e 
refeição”, haver um reforço 
dos cuidados na área da sa-
úde e de apoio emocional e 
cultura, alargar os horários, 
incluindo ao fim de semana, e 
a contratação de mais funcio-
nários. Pelo menos, defende o 
deputado, devem ser contrata-
das para o apoio domiciliário 
tantas pessoas quantas as que 
o estão a ser para os cuidados 
em lares: 15 mil trabalhado-
res, o que somaria um total de 
30 mil para este sector.

Nesta fase, a medida será 
mais direcionada às institu-
ições que já prestam apoio 
domiciliário, mas o BE quer 
que esta seja uma ação da res-
ponsabilidade do Estado. “De-
fendemos que deve haver uma 
provisão pública do apoio do-
miciliário”, o que implica criar 
uma valência “que não existe”, 
defende José Soeiro. “O Estado 
deve assumir esse papel nos 
cuidados em geral.” L.V.

ESQUERDA

DIREITA

Oposição 
ao ataque 
 
PSD e CDS não vão 
deixar cair a questão 
dos lares. O relatório 
da Ordem dos Médicos, 
que revelou um filme de 
terror em Reguengos 
de Monsaraz, e as 
declarações de Ana Mendes 
Godinho, inflamaram 
sociais-democratas e 
democratas-cristãos. Sem 
poupar na adjetivação, 
o PSD criticou a 
“desvalorização”, a 
“incompetência” e a 
“insensibilidade” da 
ministra do Trabalho. 
O CDS foi mais longe e 
exigiu a cabeça de Mendes 
Godinho. Marta Temido, 
ministra da Saúde, e a 
ministra do Trabalho e da 
Segurança Social já foram 
chamadas ao Parlamento. 
Reguengos foi só a gota de 

água: na última semana, 
um lar em Odivelas registou 
71 infeções por covid-19 e 
há muito que autarcas do 
país denunciam falta de 
planeamento nos lares. 
Na próxima segunda-feira, 
Rui Rio tem visita marcada 
a duas instituições da 
Segurança Social no distrito 
de Viana do Castelo. Com 
dois extras: a resposta do 
primeiro-ministro, que 
chegou a usar da ironia 
para defender a ministra 
(“o que faço é alargar o 
estômago para ter maior 
capacidade de digestão”, 
despachou Costa), teve 
o efeito contrário; e o 
facto de ter criticado os 
médicos, que “passam 
o dia no consultório em 
videoconferência para as 
televisões opinando sobre 
o que acontece aqui e ali”, 
abriu uma guerra com 
representantes da classe.  
A pressão política  
vai manter-se. 
 Miguel Santos Carrapatoso

Liliana Valente 

Na política, há sempre duas for-
mas de responder a polémicas: 
ou desaparecendo dos holofotes, 
deixando a poeira assentar, ou 
chutando a bola para a frente, 
anunciando medidas por cima 
das críticas. A ministra do Tra-
balho, Solidariedade e Seguran-
ça Social (MTSSS) optou pela 
segunda via, mudando o seu esti-
lo pelo caminho. A polémica em 
que se envolveu a propósito do 
drama no lar de Reguengos de 
Monsaraz encolheu-lhe o sorriso 
e pôs-lhe um tom nervoso na 
voz, sobretudo por sentir que 
sobre este tema, a “injustiça” 
das críticas é maior. Ana Mendes 
Godinho apareceu esta semana 
a construir a sua própria defesa: 
apresentou medidas de apoio 
aos lares, assinou compromissos 

e respondeu aos ataques, numa 
altura em que ainda ninguém 
lhe tinha mostrado apoio, nem 
no PS. António Costa segurou-a 
por duas vezes este ano, quan-
do mais foi atacada. Agora tem 
passar pelo teste político do in-
verno.

Nos últimos meses, a máquina 
da Segurança Social esteve sob 
grande pressão. Tem tido falhas, 
tem respondido, tem sido defen-
dida. O momento excecional da 
pandemia levou a que fossem 
criadas novas prestações sociais, 
redimensionados outros apoios 
e que tivesse de ser agilizado um 
sistema informático que estava 
habituado a outra realidade me-
nos dinâmica. Os cerca de um 
milhão de pedidos de lay-off, a 
que acresce a medida de apoio 

à retoma, foram apenas algu-
mas das medidas que puseram 
o MTSSS em xeque. 

Houve queixas de atrasos nos 
pagamentos, tal como há agora 
queixas de que os apoios não es-
tão a chegar a tempo. A pressão 
de maio, sobretudo do ponto de 
vista técnico, foi ultrapassada, 
com mais ou menos turbulência. 
Mas agora não há dúvidas no 
MTSSS de que se aproxima o 
pior momento: os efeitos da cri-
se social agravam-se de dia para 
dia (os dados do IEFP mostram 
que já ultrapassam os 400 mil 
inscritos nos centros de empre-
go) e o outono e inverno podem 
ser dramáticos nos lares tutela-
dos pela Segurança Social. Na 
semana em que foi criticada por 
causa dos lares, a ministra ten-
tou jogar na antecipação, com a 
chancela do primeiro-ministro, 
ao apresentar medidas para os 
lares (reforço de €110 milhões 
para o programa PARES, que 
pretende reforçar as respostas 
sociais nestas instituições), a que 
acresce a contratação de 15 mil 
pessoas até ao final do ano e o 
programa de Emprego Interi-
or MAIS, que atribui um valor 
direto de cerca de €5 mil para 
trabalhadores que se mudem 
para o interior.

Foi numa altura em que os 
surtos nos lares estavam na sua 
dimensão mais baixa (cerca de 
70 quando já chegou a haver 
surtos em 363 ao mesmo tem-
po) que a polémica estalou e por 
isso, no seio da equipa de gover-
nante, as ondas de choque da 
entrevista que deu ao Expresso 
foram sentidas como “injustas”, 
sobretudo porque nesta área 
houve um “empenho pessoal 
da ministra”, que passou noites 
fechada no gabinete em video-
chamadas e chamadas com os 
representantes das instituições 
a “mobilizar pessoas e a encon-
trar respostas”, diz uma fonte 
próxima de Ana Mendes Go-
dinho. Mas, admite a mesma 
fonte, acabou por ser a própria a 
meter-se no olho de um furacão 
que estava, sobretudo, a atingir 

a Saúde. E esta foi uma questão 
política.

Falta de peso político

Desde a sua escolha por Antó-
nio Costa que tem sido ques-
tionado o seu peso político no 
Governo e esse é também um 
problema para as negociações 
que se avizinham na concer-
tação social, onde, no final do 
mês, vai retomar a agenda que 
ficou suspensa durante o perío-
do mais agressivo da pandemia, 
nomeadamente o aumento do 
salário mínimo (ver entrevista 
págs. 6 e 7). 

Na nova orgânica do Governo, 
a titular da pasta do Trabalho 
saiu da coordenação do execu-
tivo e passou a ter de responder 

Para Ana Mendes Godinho, o pior 
ainda pode estar para vir
A ministra parte fragilizada para inverno de crise. Máquina dá sinais de descontentamento

O aumento do 
desemprego e as 
negociações em 
concertação social 
são os dossiês mais 
pesados dos próximos 
meses

Há estruturas locais 
da Segurança Social 
que demonstram 
descontentamento pelo 
centralismo de decisões

GOVERNO

A ministra do Trabalho 
assinou esta semana 

um acordo com os 
representantes do sector 

social FOTO TIAGO MIRANDA

a dois ministros coordenadores: 
Mariana Vieira da Silva (na par-
te mais social) e Pedro Siza Viei-
ra (na parte mais económica e 
do trabalho). É, aliás, o ministro 
do Estado e da Economia que 
tem na prática a batuta da con-
certação social. “É menos políti-
ca”, diz um dirigente socialista. 

O perfil de Ana Mendes Go-
dinho tem causado alguns cho-
ques dentro do próprio ministé-
rio, uma estrutura pesada com 

mais de 30 organismos, habitua-
da a um ministro e a uma equipa 
que tinham saído de dentro da 
casa. A ministra manteve dois 
secretários de Estado, Miguel 
Cabrita (Emprego) e Ana So-
fia Antunes (Inclusão e Pessoas 
com Deficiência), foi buscar ou-
tro ao Instituto de Segurança 
Social (Gabriel Bastos), mas no 
seu gabinete optou por não ter 
ninguém de dentro. 

Ao Expresso chegaram quei-
xas de algumas estruturas que 
apontam o dedo ao centralismo 
de decisões, por quem não domi-
na os dossiês. Antes, havia deci-
sões de apoios e medidas imedi-
atas decididas pelas estruturas 
locais e regionais, que agora pre-
cisam do crivo dos secretários de 
Estado ou mesmo da ministra. 
À preocupação da resposta à 
crise começa a juntar-se algum 
descontentamento, sobretudo 
pelo rumo do ministério, pela 
dificuldade de se perceber “uma 
estratégia política” de conjunto 
do ministério e pela capacidade 
de Ana Mendes Godinho nego-
ciar ou “travar” as decisões do 
Ministério das Finanças, de João 
Leão, com quem há sempre ten-
sões para desbloqueio de verbas.

Apesar de, no seio do PS, de-
fenderem o facto de Ana Men-
des Godinho ser “versátil” e 
“workaholic” — esta semana foi 
elogiada pelos representantes 
do sector social como tendo um 
“carácter non stop” —, no PS 
nota-se também o reverso da 
medalha: habituada a uma fun-
ção mais executiva, enquanto 
secretária de Estado do Turis-
mo, no MTSSS é preciso muitas 
vezes ter tempo para respirar e 
olhar para uma dimensão “mais 
ideológica” e de “equilíbrios 
políticos”. É sobretudo esse o 
desafio dos próximos tempos, na 
relação com patrões e sindica-
tos. Numa altura em que a legis-
lação laboral vai estar em cima 
da mesa, acredita-se no seio do 
Governo que será o primeiro-
-ministro a centralizar todos os 
dossiês. 

lvalente@expresso.impresa.pt 
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Miguel Sousa Tavares

não vi medo nos rostos de ninguém, 
pelo contrário: ou muito me engano, 
ou vi gente, portuguesa ou estran-
geira, com um ar descontraído, tran-
quilo, feliz, sem pressa, sentados nas 
esplanadas, nos cafés, nos jardins, 
caminhando pelas ruas, namorando, 
conversando, rindo — apesar das más-
caras, apesar da pandemia. Digo-vos, 
com a experiência de quem conheceu 
o fascismo e várias ditaduras: alguém 
nos mente. Alguém, sentado numa 
redacção de jornal ou num gabinete 
de estudos sociais de numa qualquer 
universidade, anda a vender-nos um 
país que não existe nas ruas mas de 
cuja suposta existência talvez depen-
da a deles. Mas isto é uma coisa séria. 
O fascismo, o racismo são coisas séri-
as. E não se brinca com coisas sérias.

É evidente que há racismo em Por-
tugal ou entre os portugueses, como 
existe em todos os países ou entre 
todos os povos. Mas decretar, para 
valer como verdade inquestionável, 
como alguns pretendem, que Portu-
gal é um país racista é tão estúpido 
e tão inútil para ajudar a resolver o 
problema como jurar o seu contrário. 
O racismo é um fenómeno muito mais 
complexo e individual do que a simples 
educação, classe social ou ideologia 
permitem explicar. Há gente altamen-
te educada que é racista, assim como 
há vastas camadas populares racistas, 
e há gente de esquerda — até mesmo 
dos que assinam manifestos e vão a 
manifestações — que é racista sem o 
assumir ou sem o saber. E há quem não 
seja racista com os negros e o seja com 
os ciganos, os árabes ou os asiáticos, 
assim como há negros que são militan-
temente racistas com os brancos. Pro-
clamar que toda a polícia é racista ou, 
como já vi dito, que, no limite, todos os 
brancos são racistas pelo simples facto 
de serem brancos são argumentos de 
terra queimada que apenas servem 
para extremar os campos e empurrar 
gente para os braços da extrema-direi-
ta. É o mesmo tipo de argumentação, 
agora tão em moda e em modo quase 
imperativo, dos que querem reduzir a 
fabulosa história das navegações por-
tuguesas a “achamentos” do acaso, 
logo aproveitados para o único fim 
da exploração das terras descobertas 
através do trabalho escravo.

Este é o tipo de discurso de que a 
extrema-direita se alimenta e que al-
guns lhe servem à medida. Proclamar 
que quem não reconhece Portugal 
como um país racista é um negacio-
nista, que quem se atreve a dizer que 
há problemas causados pelos ciganos 
dentro e fora das suas comunidades é 
um populista seguidor de André Ven-
tura, que quem se opõe ao derrube das 
estátuas dos descobridores ou quer 
celebrar as datas marcantes do ciclo 
das Descobertas portuguesas é um 
defensor do esclavagismo, que quem 
não gosta do estilo arrogante da de-
putada Joacine é um chauvinista que 
a quer mandar para a terra dela, e por 
aí fora, seguindo o index do histerica-
mente correcto estabelecido e a cada 
dia acrescentado, tudo isso tem como 

único efeito útil irritar cada vez mais 
gente e levar alguma dela a sentir-se 
tentada a procurar refúgio onde os 
demagogos lhe dizem que estão os 
“verdadeiros valores portugueses”. 
Vamos do 8 ao 80, do mais imbecil 
patrioteirismo, que nos leva a celebrar 
como heróis nacionais os que as redes 
sociais e as revistas enaltecem e o Fis-
co perdoa, até ao masoquismo patrióti-
co militante, que propõe como código 
genético para cada português uma 
herança de crimes espalhados pelos 
cinco oceanos e ainda por expiar. Mas 
vivemos hoje. E, hoje, o que há a fazer 
contra o racismo é simultaneamente 
simples e difícil: aplicar as leis que te-
mos, que são adequadas e suficientes, 
sem desculpas nem hesitações, mas 
também sem juízos de valor pré vios; 
educar, discutir e convencer; ensinar a 
mais-valia de um país que é ao mesmo 
tempo de emigração e de acolhimento, 
para quem a descoberta do “outro” foi 
sempre um motivo de avanço e nunca 
de temor; e resistir à tentação suicida 
de reduzir os adversários ao silêncio e 
à clandestinidade, que é justamente o 
que eles querem, em lugar de os expor 
à luz crua da sua bestialidade e do seu 
incurável ridículo.

E, quanto ao fascismo, recomendo 
uma simples passagem pelos livros de 
História. Até àquele marco que foi o 
dia 1 de Maio de 1974, quando Portu-
gal inteiro estava na rua, assinalando 
o momento em que todos os portu-
gueses, sem excepção, passaram a ser 
oficialmente antifascistas.

2 
Umas horas a assistir à Con-
venção Democrata online dei-
xaram-me profundamente aca-
brunhado: ou alguma coisa de 

inesperado acontece até lá ou Donald 
Trump vai ser reeleito em Novembro, 
sem precisar sequer de fazer batota. É 
inacreditável como, após quatro anos 
de um saltea dor na Casa Branca, os 
democratas não conseguiram pro-
duzir melhor do que um candidato a 
Presidente incapaz de mobilizar um 
moribundo a quem prometesse mais 
10 anos de saúde e uma candidata 
a vice que é mulher e negra, ponto 
final. A indisfarçável incapacidade de-
monstrada pelos sucessivos discursos 
dos notáveis do partido em explicar 
porque deveria Joe Bidden ser Presi-
dente não deixou lugar a ilusões: já vi 
enterros mais entusiásticos.

3 
Para adaptar o antigo, e agora 
abandonado, Hospital Militar 
de Belém a hospital de reta-
guarda para doentes covid, or-

çamentou-se uma verba de 750 mil 
euros, apenas para 20 camas. E por 
essas 20 camas passaram 60 doentes, 
mas a conta final acabou nos 3 mi-
lhões: 46 mil euros por doente ou 150 
mil por cama! Que mais irão as nossas 
Forças Armadas conseguir fazer para 
se desprestigiar?

Miguel Sousa Tavares escreve  
de acordo com a antiga ortografia

1 
Nas férias, andei tão dis-
traído quanto convém a 
quem está de férias, mas 
não o suficiente para 
deixar de ler jornais ou 
seguir notícias, o meu ví-
cio mais incurável. Com 
Lisboa a uma profiláctica 
distância, lá acompanhei 

o que de mais palpitante parecia estar 
a acontecer na capital, esgotada a in-
dignação pública pela morte de umas 
dezenas de cães e gatos queimados num 
“centro de acolhimento” para animais 
vadios, dos vários criados por força da 
influência do PAN sobre a hipocrisia 
dos seus pares na Assembleia da Re-
pública. Tomei assim conhecimento de 
novas e ocasionais demonstrações de 
vida da nossa extrema-direita anti-sis-
tema, as fotografias daquela meia dúzia 
de idiotas a brincar ao Ku Klux Klan e a 
notícia de umas ameaças de morte en-
viadas por e-mail a três deputadas e ao 
dirigente do SOS Racismo, Mamadou 
Ba. Nada de grave, pensei para comigo: 
a extrema-direita a sério é muito mais 
do que isto, incomparavelmente mais 
— mais gente, menos folclore e mais 
organização, menos ameaças e mais 
actos. Mas parece que estava enganado. 
Imediatamente, todos os responsáveis 
do país foram chamados a pronunci-
ar-se publicamente sobre a “onda de 
racismo e chauvinismo” que varria Por-
tugal de lés a lés; editorialistas inflama-
dos esgotaram os adjectivos em apelos 
lancinantes contra a marcha imparável 
da extrema-direita antidemocrática, 
contra André Ventura — identificado 
como o líder oculto-óbvio de toda esta 
onda — e contra Rui Rio, o seu cúm-
plice; leitores obedientes encheram 
os jornais de cartas a proclamarem-se 
prontos para o combate; movimentos 
de várias origens e espécies logo convo-
caram uma manifestação para o Largo 
de Camões, finda a qual se zangaram 
uns com os outros; e, dos seus lugares 
sempre misteriosos, imergiram os ine-
vitáveis abaixo-assinados, eterno asilo 
intelectual dos simples de espírito e 
dos esquecidos do público, para garan-
tirem a todos nós, com a credibilidade 
da sua assinatura, que tudo isto era uma 
ameaça terrível e tudo isto estava inti-
mamente ligado: racismo, xenofobia, 
machismo, homofobia, populismo. E, 
no fim da história, o regresso do fascis-
mo, que é aquilo que, garantem eles, 
nos espera ao virar da esquina.

Porém, após mais de uma semana 
passada numa Lisboa quase deserta, 
magnificamente disponível não ape-
nas para os turistas e os ciclistas, que-
ria descansar os lisboetas que ainda 
estão de férias e ausentes (e suponho 
que o mesmo é extrapolável para o 
resto do país): sosseguem, não vi si-
nais alguns de tragédia à vista. Não 
vi negros discriminados, mulheres 
maltratadas, gays ou lésbicas olhados 
de viés, imigrantes mandados de volta 
a casa. Não vi um polícia com ar feroz 
em cada esquina (aliás, quase não os 
vi), não vi ninguém com ar de bufo, 
não vi seccões de tipos vestidos de 
blusões negros e bastões escondidos, 

Vem aí o fascismo?

Após mais de uma semana passada numa Lisboa  
quase deserta, queria descansar os lisboetas  
que ainda estão de férias e ausentes (e suponho  
que o mesmo é extrapolável para o resto do país): 
sosseguem, não vi sinais alguns de tragédia à vista

ILUSTRAÇÃO HUGO PINTO
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Voto antecipado, mais 
limpeza e possibilidade 
de haver mais locais de 
voto. Como se preparam 
eleições em pandemia?

Açores são teste 
para presidenciais

Daqui a dois meses, os Açores 
vão escolher o novo presidente 
do governo regional num su-
frágio que também serve de ba-
lão de ensaio para eleições em 
segurança durante a pande-
mia. O objetivo é passar a men-
sagem de que “não pode ser 
mais complicado ou arriscado 
em termos de contaminação 
do que uma ida ao supermer-

cado”, diz ao Expresso João 
Tiago Machado, porta-voz da 
Comissão Nacional de Eleições 
(CNE), para que a abstenção, 
já de si elevada, não dispare 
ainda mais quer nas regionais 
dos Açores, que se devem rea-
lizar a 25 de outubro, quer nas 
eleições presidenciais.

A escolha do futuro Presiden-
te da República deverá acon-
tecer entre janeiro e fevereiro 
do próximo ano, meses em que 
ocorre o habitual pico da gripe 
sazonal, que se sobrepõe, no 
próximo ano, com uma prová-
vel segunda vaga de covid-19. A 

CNE está em conversações com 
a Direção-Geral da Saúde para 
definir critérios, mas a ideia 
passa por não mudar muito os 
hábitos: se além da pandemia 
houver muitas mudanças no ato 
eleitoral, temem que dispare 
ainda mais a abstenção.

Nas últimas eleições presi-
denciais, que elegeram Marcelo 
Rebelo de Sousa, a abstenção 
foi de 49%, enquanto nas re-
gionais dos Açores, em 2016, 
a abstenção chegou quase aos 
60%. Estes números elevados 
estão na cabeça de quem de-
cide o que fazer. A realização 
das eleições não está em cau-
sa, mas estão todos os cenári-
os em cima da mesa sobre as 
regras e a forma como se irão 
realizar esses sufrágios. Para já, 
esta questão não se coloca em 
termos de datas. “Temos um 
grande problema de abstenção 
há muito tempo”, diz João Tia-

go Machado, “estamos todos a 
aprender com isto”. Lembran-
do que houve países “em que se 
fala em adiar eleições”, garante 
que “aqui esta questão não está 
em cima da mesa”.

Leve a sua caneta

No caso dos Açores, “não se 
sabe qual o estado da situação 
daqui a 60 dias”, mas a CNE 
garante que “ninguém vai ficar 
inseguro por ir votar”. Para 
isso, estão a ser estabelecidas 
regras, algumas já habituais, 
como o uso de máscara e a 
higie nização obrigatória das 
mãos, mas também a recomen-
dação para que cada eleitor 
leve a sua caneta (mas não é 
obrigatório que o faça, pois 
haverá canetas disponíveis de-
vidamente higienizadas).

Estas novas regras vão exi-
gir às câmaras municipais um 

“desdobramento” de mesas de 
voto. Tudo será feito, garante 
a CNE, “com a baliza de não 
pôr em causa a segurança e 
de não fazer grandes altera-
ções, porque essas mudanças 
podem provocar o aumento da 
abstenção”.

Contudo, a grande aposta 
será na antecipação do voto. 
Nas últimas eleições legislati-
vas houve um aumento signi-
ficativo do voto antecipado em 
relação às europeias (quando 
passou a ser possível qualquer 
pessoa requerer o voto ante-
cipado por não se encontrar 
no seu local de voto no dia das 
eleições), quando mais de 50 
mil pessoas votaram antecipa-
damente. A ideia é que “mais 
pessoas recorram a esse voto” 
nas presidenciais, para “des-
congestionar” cada vez mais 
“no dia das eleições”, diz o re-
presentante da CNE.

maior esforço, uma vez que 
são estas entidades que têm 
de garantir os espaços e, em 
princípio, terão de ter mais 
pessoas para assegurarem a 
higienização dos locais de voto. 
Aqui entram duas novas pos-
sibilidades: a deslocalização 
de alguns locais de voto ou ha-
ver mais mesas onde efetuar a 
votação. Mas não é essa a pri-
meira opção, dado que para 
evitar a abstenção uma das 
máximas é não mexer nos há-
bitos dos eleitores. Poderá ser 
preciso transferir as urnas de 
salas para pavilhões ou haver 

“Ninguém vai ficar 
inseguro por ir votar”, 
nas regionais ou  
nas presidenciais, 
garante a CNE

ELEIÇÕES

‘GERINGONÇA’

BE admite negociar acordo só para um ano
Bloco defende um plano político para 2021 que vá além do Orçamento. Acordo de longo prazo “é fantasia”

Textos Liliana Valente 

As negociações com o Governo 
não são feitas apenas de con-
teúdo: para o BE há também 
uma questão de “temporali-
dade” para o desafio lançado 
pelo primeiro-ministro. Um 
acordo duradouro a dez anos, 
a reboque do plano de retoma 
da economia, “é uma fantasia”. 
Um acordo para a legislatura 
teria sido desejável no pós-elei-
ções, agora é mais difícil, mas 
não deixa de estar em cima da 
mesa. Resta uma possibilida-
de mais terrena, a de fazer um 
acordo anual com olhos pos-
tos em objetivos plurianuais 
e que não se fique apenas por 
um compromisso que garanta 
a aprovação do Orçamento do 
Estado (OE) para 2021. 

O BE admite negociar um 
acordo anual que contenha Or-
çamento e matérias extraorça-
mentais, como o salário mínimo 
nacional ou a reforma do Códi-
go do Trabalho, desde que haja 
medidas concretas e uma con-
tinuidade do caminho. Na prá-
tica, o BE não se quer ficar pela 
negociação de medidas para o 
OE, nem fazer um acordo tão 
extenso que se perca no tempo 
o momento para o concretizar: 
prefere um “plano político”, 
uma “clarificação política” do 
que será a resposta à crise por 
parte do Governo, disseram ao 
Expresso dirigentes bloquistas. 
“Precisamos de um conjunto 
de medidas de curto e médio 
prazo. Precisamos de um plano 
de emergência para 2021, que 
tenha tradução orçamental”, 
mas também com consequênci-

as fora do OE, como “o salário 
mínimo ou a reforma laboral”, 
diz um dirigente. Mas e se for 
um acordo anual? “Pode ser, há 
várias temporalidades a ter em 
conta”, desde logo, a exemplo 
do que aconteceu em 2015 com 
as posições conjuntas, em que 
havia medidas fatiadas anual-
mente nos orçamentos e medi-
das extraorçamento. 

Costa nas mãos de Catarina

O objetivo de um acordo anual 
seria o de poder haver discus-
são sobre temas além do OE, 
numa altura em que o Gover-
no não deu sinais concretos de 
querer avançar com o aumento 
do salário mínimo, remetendo 
o assunto para o final do ano, e 
reduziu a reforma laboral a me-
xidas cirúrgicas à regulamenta-

ção do teletrabalho e às novas 
formas de trabalho, a chamada 
“uberização”. 

As negociações políticas fo-
ram agendadas para esta sema-
na e ambos os lados sacam da 
pressão: do lado do Governo há 
a ideia de que este é o momen-
to de definição do BE. Tendo 
em conta as negociações falha-
das do ano passado e a recusa 
do PCP em assinar um acordo 
escrito, vai o BE voltar a fazer 
diferente do PCP, como acon-
teceu no orçamento suplemen-
tar? PS e BE, juntos, conseguem 
maioria (127 deputados). Na ge-
ometria parlamentar, o Gover-
no precisa que o BE vote a favor 
ou se abstenha, se todos os ou-
tros partidos (PCP incluído) vo-
tarem contra. O BE, no entanto, 
não quer voltar a aparecer na 
fotografia com o PSD na via-

bilização pela abstenção como 
aconteceu no suplementar. 

Perante as contas, do lado 
do BE devolve-se a pressão: é 
preciso uma “clarificação po-
lítica” do Governo e este é o 
momento para o fazer. Se quer 
ir pela esquerda, tem de ceder. 
O BE não poderá vender barato 
nem deixar cair as suas princi-
pais bandeiras, mas, garantem 
dirigentes do partido, não há 
intransigência. Seria dar argu-

mentos para ficarem com “as 
culpas” de uma crise política. 
Em cima da mesa estão três 
tópicos essenciais: reforço dos 
serviços públicos (e o cumpri-
mento do acordo para contra-
tação permanente de pessoal 
de saúde), reforço dos apoios 
sociais e reforma do trabalho, 
insistindo nos precários e no 
trabalho temporário.

Do ponto de vista de estraté-
gia política, no partido de Cata-
rina Martins recusam-se a falar 
tão cedo de cenários, até por-
que ainda não perceberem qual 
a intenção de António Costa. 
Isto porque as palavras de Car-
los César esta semana soaram a 
“intimidação” e a “chantagem”, 
como as classificaram Francis-
co Louçã e José Manuel Pureza. 
O BE viu César a pressionar a 
uma definição da esquerda “de 
uma vez por todas, sem demo-
ras e sem calculismos” e ouviu o 
ministro de Estado e da Econo-
mia, Pedro Siza Vieira, a abrir 
as portas a uma negociação, e 
ficou sem saber se Costa está 
mais próximo de César ou de 
Siza.

Neste jogo do empurra, o BE 
espera não estar a ver uma en-
cenação que acabe numa crise 
política: ou seja, que as pala-
vras de César mais não sejam 
do que o prenúncio de um atirar 
de culpas de uma eventual crise 
para a esquerda. Até porque 
o presidente do PS lembrou, 
numa publicação no Facebook, 
os insucessos do verão passado 
e desta vez disse que o fracasso 
se deveu à recusa do PCP de 
assinar um acordo, deixando, 
de forma inédita, o BE de fora. 
Sem o PCP, não poderia haver 
acordo só com bloquistas, disse. 

Ora, no BE admite-se que o 
partido possa ficar sozinho a 
apoiar o Governo, mas para 
isso acontecer “tem de ser um 
acordo com substância”, diz um 
bloquista. Há outras questões, 
porém, que podem facilitar um 
acordo anual ou só para o OE: 
o Presidente não pode dissolver 
até março; a presidência por-
tuguesa da União Europeia vai 
de janeiro a junho; o próximo 
exercício orçamental poder ter 
défice e já conta com dinheiro 
de Bruxelas; e há na calha medi-
das expansionistas. Resta saber 
se todas as que a esquerda exige 
para poder pôr a sua assinatura 
no rumo de Costa.

lvalente@expresso.impresa.pt 

BE quer discutir 
medidas extra ao 
Orçamento como  
o salário mínimo  
ou a reforma da 
legislação laboral

O Governo tem 
reuniões marcadas com 
a esquerda esta semana 

FOTO ANTÓNIO COTRIM/LUSA
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Gente

Futebol, economia e... gastro-
nomia? Há mesas de restaurantes 
improváveis, como a que há uns 
dias Gente encontrou no Darwin, 
em Belém: Pedro Siza Vieira, mi-
nistro da Economia, almoçava com 
António Saraiva, patrão dos pa-
trões da CIP, e com Pedro Proen-
ça, presidente da Liga de Futebol. 
Seria a conversa sobre a influência 
da pandemia no futebol que depois 
afetava a economia? Ou sobre o 
futebol como atividade industrial 
e exportadora afetada pela epide-
mia? Talvez sejam só apreciadores 
de um bom bife e daquela vista so-
bre o Tejo. 

Galamba mau Uma vez jovem 
turco, sempre jovem turco. João 
Galamba, agora na versão de res-
peitável secretário de Estado da 
Energia, não resiste a uma boa po-
lémica twitteira. Desta vez, reagiu 
mal às dúvidas sobre as vantagens 
do hidrogénio e atirou em todas as 
direções. “Parece que passou a ha-
ver um desporto nacional chamado 
opinar sem ler”, escreveu um enfu-
recido Galamba. Pormenor: acon-
teceu dias depois de Ana Mendes 
Godinho ter dado uma entrevista 
ao Expresso em que assumiu não 
ter lido um relatório sobre a morte 
de 18 pessoas num lar. Brilhante. 
Brilhante. 

O Pedro e o fascista No seu 
habitual espaço de comentário na 
RTP3, uma muito convicta Ana 
Drago jurou a pés juntos que Mi-
guel Morgado, antigo assessor 
político de Pedro Passos Coelho 
e ex-deputado do PSD, de ter 
“simpatias do ideário fascista”. 
Encontrar um fascista em cada 
esquina tornou-se um desporto 
nacional. Mas quando se aponta 
o dedo a toda a gente, os verda-
deiros fascistas vão passando des-
percebidos.

Ao terceiro dia... Depois da en-
trevista da ministra Ana Mendes 
Godinho ao Expresso, e da reação 
pronta a contestar um dos títulos, 
Gente esperou para ver o apoio das 
cúpulas socialistas à governante. 
Passou um dia... passaram dois... 
e nada. Com a ministra a queimar 
em lume forte na praça pública, ao 
terceiro dia lá apareceu António 
Costa a dizer que não comentava 
“polémicas artificiais”, em defi-
nitivo contraste com os silêncios 
naturais dos dirigentes do PS.

MARÉS VIVAS Marcelo farta-se 
de nadar, mesmo com o recente 
cateterismo ao coração, e saiu 
do salvamento de duas jovens 
na praia do Alvor como herói 
aos olhos de muitas televisões 
estrangeiras que notaram a 
singularidade de o Presidente 
português. Mas Gente suspeita 
que estas imagens — que valem 
mais do que mil campanhas — 
estragaram o plano das duas 
jovens que já tinham chamado 
a atenção do “cidadão” que lhes 
virou a canoa e do outro cama-
rada que passava na moto de 
água. As duas moças nunca ima-
ginaram que lhe saísse na rifa o 
PR septuagenário e uma dúzia 
de câmaras de televisão... 

Mil campanhas

“Falta de debate 
no PSD é um 
eufemismo”

Texto Isabel Paulo  
Foto Rui Duarte Silva

O deputado que se filiou no PSD apa-
drinhado por Rui Rio, após ter sido 
candidato à presidência da Câmara 
do Porto já por duas vezes, furou 
a disciplina de voto imposta pelo 
partido. Em rota de colisão com o 
líder, afirma que os deputados de-
vem ter um papel ativo na política, 
não apenas para encher a bancada 
e levantar o braço na hora de votar.

 P Comunicou a Rui Rio que ia dar 
esta entrevista?

 R Não.

 P Não há uma diretiva interna para 
que contactos entre deputados e 
jornalistas passem pela assessoria 
de comunicação?

 R Dou as entrevistas que me ape-
tecer. Se for para falar em nome do 
partido, obviamente tem de passar 
pela direção de comunicação. Não 
é o caso. Assumi que era uma en-
trevista sobre as minhas posições 
pessoais e sobre isso não tenho de 
passar por filtros.

 P Votou contra o fim dos debates 
quinzenais com o primeiro-ministro 
à revelia do partido. Porquê? 

 R Votei de acordo com a minha 
consciência e na defesa dos interes-
ses do PSD. Todo o pacote de re-
dução de debates desvaloriza a As-
sembleia da República (AR). Numa 
democracia parlamentar, a AR tem 
de ser o centro da atividade política. 
Daí o Presidente da República ter ve-
tado tudo o que podia vetar, indo ao 
encontro do sentimento da maioria 
dos portugueses.

 P Ao violar a disciplina de voto, que 
sanção arrisca?

 R Até agora não fui notificado pelo 
Conselho de Jurisdição. Pode ir da 
advertência até à expulsão. Mas 
acho que não violei a disciplina de 
voto, já que a única comunicação 
que os deputados receberam, por 
e-mail, dizia para votar contra.

 P Mas percebeu que era um lapso?
 R Não, só depois. O assunto não foi 

debatido no grupo parlamentar, não 
sabia qual era a posição do partido.

 P Mas o PSD é que propôs a redu-
ção de debates...

 R Foi rejeitado. A proposta votada 
era do PS, daí ser legítimo que o PSD 
também a quisesse rejeitar. Fiquei 
na dúvida. A direção da bancada 
tem legitimidade para decidir o sen-
tido de voto, mas depois de ouvir o 
grupo parlamentar. É o que diz o 
regulamento interno, e não o fez. A 
direção não quis ouvir. Tentar impor 
um sentido de voto sem discussão, à 
revelia dos princípios democráticos 
e regulamentares, foi o que justifi-
cou o meu voto contra. Se o procedi-
mento fosse adequado, mesmo não 
concordando, aceitava a vontade da 
maioria.

 P Decidir sem ouvir os deputados é 
recorrente em Rui Rio?

 R No meu caso, houve outras situa-
ções em que algo do género acon-
teceu. É público que votei contra o 

relatório da Comissão de Orçamento 
e Finanças sobre a nomeação de Má-
rio Centeno para o Banco de Portu-
gal e o PSD absteve-se. Depois de o 
PSD ter defendido que Centeno não 
tinha condições para exercer o cargo 
com independência, faz sentido abs-
ter-se? Para mim era claro que devia 
votar contra.

 P Porquê? 
 R Fui presidente da Entidade Re-

guladora da Saúde e para mim a 
independência dos reguladores é 
quase uma questão de vida. O ex-
-ministro das Finanças decidiu sobre 
a venda do Novo Banco, o aumento 
de capital da CGD, a resolução do 
Banif, portanto está em causa a inde-
pendência de regulação do sistema 
financeiro. Acho que não poderia 
ser governador. 

 P A disciplina de voto faz sentido?
 R  Não me parece correto que seja 

a regra, mas uma exceção como no 
caso do Orçamento do Estado. Em 
questões de consciência, lembro que 
o Congresso do PSD aprovou uma 
moção para que o grupo parlamen-
tar tudo faça para haver um referen-
do à eutanásia, e nada fez até agora. 
Até se obstaculizou que um deputa-
do apresentasse uma proposta nesse 
sentido. É preciso ouvir as pessoas e 
não anunciar que vai ser assim, sem 
discussão. Isto é a menorização do 
papel dos deputados.

 P Pedro Duarte diz que o PSD se 
tornou um partido unipessoal, de 
pensamento único e autocrático. 
Concorda? 

 R Não sei se usaria as mesmas pa-
lavras. É um excelente quadro do 
PSD, queremos ambos mudar o 
país através de um PSD forte e par-
tilhamos as mesmas ideias, as da 
social-democracia participativa, de 
um partido plural e aberto. O PSD 
deve ser isso tudo.

 P Há muito pouco debate interno?
 R Muito pouco é eufemismo, há 

uma centralização do líder, quando 
o PSD sempre foi um partido de 
bases e diálogo. Os deputados nem 
sequer participam nas decisões.

 P O que o levou a abandonar as fun-
ções de coordenador dos deputados 
na Comissão de Saúde e de vice na 
Comissão de Orçamento e Finanças?

 R São questões internas do grupo. 
Foi um acumular de situações, todas 
com um aspeto em comum: os depu-
tados devem ter um papel central na 
política e não alguém que só lá está a 
ocupar cadeiras e a levantar o braço 
quando é para votar.

 P A Câmara do Porto está perdi-
da para o PSD se Rui Moreira for a 
votos?

 R Não. Até acho que pode ganhar. 
Depende do candidato, desde que 

ENTREVISTA

Álvaro Almeida Deputado  
e vereador da Câmara do Porto

não seja eu. O resultado de 2017 
[10,3%] foi muito mau, mas não sou 
masoquista ao ponto de dizer que a 
culpa foi só minha.

 P Quem é um bom candidato?
 R Primeiro é preciso saber se Rui 

Moreira se recandidata. Estou con-
vencido de que sim e, mesmo que se 
recandidate, o PSD tem potenciais 
candidatos ganhadores, a começar 
pelo melhor autarca do Porto dos 
últimos 100 anos.

 P Rui Rio?
 R Se Rui Rio se candidatar, tenho 

a certeza de que ganha. Tem expe-
riência, notoriedade e toda a gente 
reconhece que foi um excelente pre-
sidente de câmara.

 P Paulo Rangel seria uma boa es-
colha?

 R Tem competência política para 
qualquer cargo — é o meu candidato.

 P O CDS passou a apoiar Rui Morei-
ra. É possível o PSD resgatar o antigo 
parceiro?

 R São questões a debater a nível 
nacional. Com o apoio a Moreira, 
o CDS autoeliminou-se da política 
municipal. Toda a gente já fez o epi-
táfio do CDS a nível nacional, mas 
no Porto já desapareceu há muito, 
diluído nas listas de Rui Moreira.

 P Em Reguengos morreram 18 pes-
soas devido a falhas de cuidados mé-
dicos. Os lares foram descurados?

 R Foi o primeiro dos erros do Go-
verno. A 31 de janeiro, quando ainda 
era coordenador da Comissão de 
Saúde do PSD, reuni com a ministra 
da Saúde e com a DGS e pedi um 
plano de contingência para os la-
res. Foi apresentado a 11 de março, 
40 dias depois. Desvalorizaram um 
problema óbvio, por ser a população 
mais vulnerável e viver aglomerada. 
As misericórdias, já em plena pan-
demia, não sabiam o que fazer e não 
se podia encerrar os lares, como as 
escolas.

 P Mais de 100 mil pessoas esperam 
cirurgias para além do prazo reco-
mendado...

 R  E não aumentaram mais por 
falta de consultas de especialidade, 
que só agora começam a ser feitas 
lentamente. Muitos doentes com 
doenças crónicas deixaram de ser 
acompanhados. Vamos ter mortali-
dade adicional futuramente.

 P Como se resolve?
 R Custa dinheiro, mas resolve-se 

mobilizando todos os recursos exis-
tentes, como as clínicas privadas. O 
Governo, por razões ideológicas, não 
o faz, preso aos partidos de extre-
ma-esquerda que preferem que as 
pessoas não tenham consultas a que 
as tenham no privado.

ipaulo@expresso.impresa.pt

Álvaro Almeida critica  
a gestão de Rui Rio  

no grupo parlamentar  
e defende Paulo Rangel 

para a Câmara do Porto

SE RUI RIO SE 
CANDIDATAR, 
TENHO A CERTEZA 
DE QUE GANHA A 
CÂMARA DO PORTO 
 
COM RUI RIO,  
OS DEPUTADOS 
NEM SEQUER 
PARTICIPAM  
NAS DECISÕES
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Transição Procura por bicicletas disparou de forma inédita. Mais 
teletrabalho e novas rotinas vão transformar as deslocações diárias

A ‘febre’  
das bicicletas 
em Portugal

SO CIEDADE TRANSPORTES

Textos Raquel Albuquerque 
Foto Rui Duarte Silva

A
s bicicletas velhas 
que estavam no 
fundo das arreca-
dações e garagens 
começaram a apa-
recer em catadupa 
nas cicloficinas em 
vários pontos do 
país logo nas duas 

primeiras semanas de maio. Os donos 
pediam pequenos milagres para as pôr 
novamente a circular. Com a venda de 
bicicletas online a disparar em abril, 
as lojas estavam a ficar vazias e as 

porte era inferior a 1% em Lisboa e 
Porto em 2017, está a criar-se espaço 
para uma mudança. Até porque quase 
um terço das pequenas deslocações, 
inferiores a cinco quilómetros, são 
feitas de carro na capital. “Há um po-
tencial gigante de captação de viagens 
para outros modos de transporte, 
como a bicicleta”, aponta Rosa Félix. 

Para o vereador da mobilidade da 
Câmara Municipal de Lisboa, a meta 
desejável seria ter 10% do total de 
via gens na cidade feitas de bicicleta. 
“Seria já uma grande transformação. 
Segundo as contas recentes, antes da 
pandemia teríamos uma percentagem 
de 3% ou 4%, mas há três anos era de 
quase zero. Desde a chegada das Gira 
[sistema de bicicletas partilhadas], a 
utilização tem vindo sempre a crescer 
e em pouco mais de um ano o número 
de viagens dobrou”, diz Miguel Gas-
par ao Expresso. “Se uma pessoa a 
mais numa bicicleta for um carro a 
menos na cidade ou um lugar a mais 
nos transportes públicos, é positivo.” 
Sublinhando que o mês de setembro 
será “importante” devido ao aumento 
da mobilidade com o regresso às aulas, 
o vereador afirma que a autarquia está 
a criar soluções “para alargar o leque 
de opções” como alternativa ao uso 
do carro. Novas ciclovias, quase três 
mil novos lugares para bicicletas e a 
comparticipação em 50% na compra 
de bicicletas convencionais, elétricas 
e cargo bikes (adaptadas para o trans-
porte de crianças) são algumas me-
didas. “Mantemos toda a aposta nos 
transportes públicos e foi reforçado o 
investimento na aquisição de material. 
Vamos ter mais autocarros em setem-
bro do que tínhamos no ano passado.”

Num mês, o programa de apoio à 
compra de bicicletas teve cerca de 200 
pedidos e 50 seguiram para pagamen-
to. Pedro Navarro, 52 anos, vive em 
Lisboa e vai juntar-se a essa lista. Há 

nos últimos meses foram criadas várias 
ciclovias, que também despertaram 
muitas críticas, repetiu-se em cidades 
como Paris, Milão, Atenas, Barcelona, 
Budapeste ou Nova Iorque.

Produção parada

As vendas dispararam nos últimos me-
ses. O Continente teve a maior procu-
ra em cinco anos, com um aumento de 
50%. No Auchan, as vendas subiram 
19%, mas seriam de 50%, diz o hiper-
mercado, “não fosse a falta de stock 
dos fornecedores nos últimos dois 
meses”. Só as bicicletas para crian-
ças cresceram 66%. Já na Decathlon, 
as bicicletas passaram a representar 
30% do volume de negócios durante 
o confinamento, quando antes eram 
10%. “Registamos igualmente uma 
elevada procura por capacetes, ca-
deados ou seguros”, afirma a loja de 
artigos de desporto ao Expresso.

Só que, enquanto a procura crescia, 
a produção estava parada. A RTE, a 
maior fábrica de bicicletas na Euro-
pa, localizada em Vila Nova de Gaia, 
produziu menos 200 mil unidades. 
“À medida que a Europa foi fechando, 
percebemos que iria ser inviável con-
tinuar a trabalhar. Fechámos a 13 de 
março e estivemos parados dois meses. 
Em abril, começámos a perceber que, 
apesar de as lojas estarem fechadas, 
havia grande procura online na Eu-
ropa”, descreve Bruno Salgado, CEO 
da empresa, explicando que 95% da 
produção seguem para a Europa e só 
5% ficam em Portugal. “Quando abri-
mos, as perspetivas de produção até ao 
final do ano já eram melhores do que 
tínhamos antes. É com muita natura-
lidade que as pessoas em vários países 
da Europa procuram bicicletas como 
alternativa aos transportes públicos.”

Mesmo em Portugal, onde a utiliza-
ção de bicicleta como meio de trans-

pesquisas por bicicletas em segunda 
mão no OLX duplicaram num mês, 
saltando para o topo das palavras mais 
procuradas, acima de ‘piscina’ ou ‘au-
tocaravana’. Sem mãos a medir para 
dar resposta a todos os arranjos até 
setembro, algumas cicloficinas já de-
cidiram nem fechar para férias.

“O pico de trabalho só acontecia 
em maio, quando as pessoas querem 
arranjar as bicicletas antes das férias. 
Este ano é inédito”, conta Rosa Félix, 
membro da Cicloficina dos Anjos e 
investigadora em mobilidade ciclável 
no Instituto Superior Técnico (IST). 
“As bicicletas novas estão esgotadas 
nas lojas. E, sem dúvida, este nível de 
procura poderá manter-se para se-

tembro, com o regresso às aulas, que 
é uma altura em que as pessoas testam 
mudanças de hábitos e há um pico de 
utilização de bicicletas. Acredito que 
este ano possa ser maior.”

Durante o confinamento, milhares de 
pessoas encontraram na bicicleta uma 
escapatória: usaram-na para passeios 
ao final da tarde, depois de um dia de 
trabalho em casa, ou ao fim de semana 
e para exercício físico. É o que mostram 
os dados do contador de bicicletas da 
Avenida Duque de Ávila, em Lisboa: 
em abril voltaram a aparecer, mas me-
nos às horas de ponta e mais ao fim de 
semana. Em maio foi batido o recorde 
do número de bicicletas por hora. E o 
boom que aconteceu em Lisboa, onde 
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TRÊS PERGUNTAS A

Jorge Malheiros
Geógrafo e professor no IGOT,  
da Universidade de Lisboa

 P A pandemia será um recuo 
ou uma alavanca para uma mo-
bilidade mais sustentável?
 R A pandemia obrigou as pes-

soas a ficarem confinadas, mas 
com pressão para ter o sistema 
económico a funcionar, e os es-
quemas de trabalho à distância 
que existiam entraram em prá-
tica de forma muito repentina. 
Criou-se um novo mundo do tra-
balho e a isso juntou-se o compor-
tamento social. Ou seja, algumas 
pessoas assumiram que esta riam 
mais protegidas e viveriam me-
lhor se estivessem mais longe da 
multidão, com uma rede de con-
tactos acessível, sem terem de 
estar numa área metropolitana, 
podendo optar por uma cidade 
média, com uma casa maior e 
mais barata. Isso pode gerar uma 
travagem das lógicas de concen-
tração urbana vividas até agora.

 P Mas poderá ser uma mudan-
ça estrutural ou só temporária?
 R Mesmo que se encontre um 

tratamento para o vírus e se volte 
à situação que vivíamos no início 
deste ano, há um lado estrutural 
na mudança. Do ponto de vista 
territorial, viver em localidades 
mais pequenas, longe das áreas 
metropolitanas, tenderá a ser 
mais frequente. As empresas não 
vão querer perder a possibilidade 
do teletrabalho, porque repre-
senta uma redução de custos. E 
uma parte dos trabalhadores vai 
adotar esta hipótese, porque é 
mais flexível, até na conciliação 
entre trabalho e família, reduz o 
tempo perdido em deslocações, 
permitindo até mudar para mo-
dos de transporte ligeiros, como 
a bicicleta. Não vamos assistir 
a uma regressão enorme ou 
esvazia mento das cidades, mas 
haverá uma travagem nos proces-
sos de concentração e um acen-
tuar do crescimento de cidades 
médias. A mesma lógica aplica-se 
a quem vive numa zona urbana 
e que, com o teletrabalho, des-
cobriu a ideia de cidade-bairro, 
numa lógica de vida local mais 
intensa. E isso irá desenvolver-se 
e manter-se para lá de 2021.

 P O que muda na mobilidade?
 R Vai gerar padrões de deslo-

cação diferentes. Trabalhar a 
partir de casa corresponde a um 
desenvolvimento das articula-
ções virtuais. Ou seja, as pessoas 
podem estar mais distantes umas 
das outras, com maior dispersão 
geográfica e menos mobilidade. 
Mas há outras questões, porque 
o automóvel vai parecer uma for-
ma de transporte mais segura. 
Mesmo quando a pandemia for 
ultrapassada, o risco prevalece-
rá na nossa memória durante 
algum tempo e o desafio vai 
estar na utilização de transpor-
tes públicos. O problema é que 
continua rá sempre a haver ati-
vidades económicas presenciais: 
não há trabalho à distância nos 
restaurantes, limpeza, constru-
ção civil ou indústria transforma-
dora. Grande parte destas ativi-
dades é de qualificação média ou 
baixa, com salários mais baixos, 
e muitas destas pessoas usam 
transportes públicos. A ideia dos 
transportes interclasses sociais 
pode estar comprometida, por-
que quem tiver carro irá querer 
usá-lo. Se este novo modo de vida 
de teletrabalho, mais em casa, 
com mais qualidade e  maior 
dispersão geográfica, que só é 
possível para alguns, não for de-
vidamente pensado, poderá vir a 
agravar desigualdades já existen-
tes. O Estado terá de pensar em 
soluções para que a forma como 
o país ficará depois de 2021 não 
acentue desigualdades. 
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100
mil bicicletas são produzidas  
por mês na fábrica RTE,  
em Vila Nova de Gaia. Só 5%  
ficam em Portugal. França e 
Alemanha são os grandes mercados

32%
das deslocações em Lisboa de menos 
de 5 quilómetros são feitas de carro

100
novos pedidos de lugares para 
bicicletas foram recebidos por um 
banco em Lisboa dos funcionários 
desde maio. Antes eram apenas 10

14%
foi o aumento de acidentes com 
bicicletas em 2019, comparando  
com o ano anterior, segundo  
a Autoridade Nacional  
de Segurança Rodoviária

NOVAS CICLOVIAS E 
APOIOS PELO PAÍS FORA

 ^ Açores A Universidade dos 
Açores assinou um protocolo 
com a primeira empresa de 
partilha de bicicletas na região, 
a Atlantic Bikes, para criar dois 
postos de estacionamento em 
zonas universitárias, com 
descontos para estudantes.

 ^ Águeda Ainda em março, o 
concelho disponibilizou 20 
bicicletas elétricas partilhadas 
(as Beágueda) para serem 
testadas de forma gratuita. Têm 
uma app específica e um cartão 
de utilizador que permite uma 
melhor gestão da utilização.

 ^ Alijó A autarquia vai criar 
uma ciclovia de 7,4 km para 
ligar a sede do concelho a 
Favaios e Sanfins do Douro.

 ^ Almeirim Com uma forte 
tradição da bicicleta, todos os 
anos a autarquia oferece 
bicicletas a alguns residentes 
do concelho e criou um 
sistema de bicicletas 
partilhadas.

 ^ Arouca Ao longo de quase  
10 km, a nova ciclovia em 
construção permitirá aos 
estudantes ir até várias escolas 
do concelho. Deverá estar 
pronta em março de 2021.

 ^ Vila Nova de Famalicão  
A autarquia vai arrancar com 
uma rede de ciclovias urbanas 
que irá ligar a estação 
ferroviária às escolas e parques 
da cidade.

 ^ Faro A Universidade do 
Algarve vai lançar um sistema 
partilhado de empréstimo de 
bicicletas, que podem ser 
usadas de forma gratuita e 
temporária por toda a 
comunidade académica. O 
sistema Eco Bike vai 
disponibilizar 100 bicicletas.

 ^ Figueira da Foz Um novo 
sistema de 60 bicicletas 
partilhadas, chamadas Figas, 
começou a ser testado, 
permitindo utilizações únicas 
ou subscrições mensais, 
semestrais ou anuais. Há 40 
elétricas e 20 normais, de 
fabrico canadiano.

 ^ Idanha-a-Nova Uma nova via 
pedonal e ciclável de 6,5 km irá 
ligar a zona industrial e o 
centro histórico da vila.

 ^ Lisboa Vão ser construídos 
95 km de ciclovias pop-up e até 
2021 a autarquia quer ter um 
total de 200 km. A compra de 
bicicletas em qualquer loja da 
capital será comparticipada.

 ^ Loulé Com um gabinete de 
desenvolvimento sustentável e 
alterações climáticas, a 
autarquia foi uma das 
primeiras a ter um plano de 
mobilidade ciclável, que inclui 
bicicletas nas escolas. 

 ^ Porto Até ao final do ano, o 
concelho contará com mais 35 
km de ciclovias, a juntarem-se 
aos 19 km já existentes. Vão 
também ser criados 130 
lugares de estacionamento 
para bicicletas.

 ^ Torres Vedras Há 12 km 
novos de ciclovias na cidade, 
criados para deslocações para 
o trabalho e escola. A rede 
urbana atravessa 18 ruas e 
passa pelo terminal rodoviário.

 ^ Vila Real Está aberto 
concurso para construção de 
uma ciclovia que ligará o 
centro da cidade e a 
Universidade de Trás-os- 
-Montes e Alto Douro.

pouco tempo quis apostar numa bici-
cleta dobrável para substituir a que já 
usava para ir para o trabalho. Com-
prou uma das únicas duas que tinham 
acabado de chegar à loja. “Foi antes de 
saber do apoio, mas percebi que posso 
concorrer. A bicicleta custou €159 e 
deverei receber €80”, conta.

Um novo modo de vida

Os especialistas não têm dúvidas de 
que, por pouco que seja, os padrões 
de mobilidade vão mudar daqui para a 
frente. Não só porque o confinamento 
e o receio dos transportes públicos 
devido à pandemia gerou uma procu-
ra inédita pela bicicleta — que deverá 
refletir-se na taxa de utilização deste 
modo de transporte —, mas também 
porque o teletrabalho irá transformar 
a frequência e distância das desloca-
ções diárias de casa para o emprego.

“As empresas não vão querer per-
der a possibilidade do teletrabalho, 
porque representa uma redução de 
custos e uma parte dos trabalhado-
res vai querer adotar essa hipótese”, 
defende Jorge Malheiros, geógrafo e 
professor do Instituto de Geografia 
e Ordenamento do Território (ver 
entrevista). Já Filipe Moura, especi-
alista em mobilidade e professor no 
IST, considera que “as organizações 
estão a voltar atrás e a ter uma gran-
de parte dos trabalhadores em modo 
presencial”. Mas os dois investiga-
dores admitem que a mobilidade irá 
mudar e que os efeitos da pandemia 
podem ser usados para alavancar a 
transição para uma mobilidade mais 
sustentável, reforçando o caminho 
que estava a ser feito desde a redução 
do preço dos passes em 2019. 

“Claramente que pode ser uma ala-
vanca e não um recuo. Mas é preciso 
aproveitar o momento”, frisa Filipe 
Moura. “As pessoas gostaram de não 

andar a correr de um lado para o ou-
tro e fazer as suas atividades a pé ou 
de bicicleta em distâncias curtas. Se 
o território estiver bem organizado 
e houver tudo o que é necessário em 
cinco ou dez quilómetros, as pessoas 
podem evitar o carro. Isso requer que 
as cidades se reorganizem a curto 
prazo.” É a “altura certa” para con-
quistar espaço na cidade com mais 
ciclovias, esplanadas e zonas pedo-
nais, defende. “É o chamado urba-
nismo tático, com intervenções de 
baixo custo, que, se não funcionarem, 
podem ser retiradas ou melhoradas. 
Mas tudo isto tem de ser feito com 
muita transparência.”

Ainda assim, alerta o especialista, 
há grandes desafios pela frente, como 
a utilização dos transportes públicos 
durante a pandemia. “As soluções são 
difíceis. Mas há opções tecnológicas 
úteis e que não seriam complicadas de 
implementar, como a taxa de ocupa-
ção de cada transporte para informar 
as pessoas.” A consequência da redu-
ção da utilização dos transportes co-
letivos será um aumento do trânsito, e 
essa é a preocupação para setembro, 
com o regresso às aulas. “É um dos 
problemas da mobilidade urbana que 
tem de mudar. Não podemos continu-
ar a ter mais de 80% das crianças a 
serem levadas de carro para a escola.”

Jorge Malheiros também vê no re-
ceio de andar de transportes públicos 
um desafio com consequências que 
vão para lá da mobilidade. “Mesmo 
quando a pandemia for ultrapassada, 
o risco prevalecerá na nossa memó-
ria.” E se, tal como o teletrabalho nun-
ca será possível para algumas pessoas, 
também o uso de transportes ficar 
limitado a quem não tiver alternativa, 
o novo modo de vida pós-pandemia, 
alerta o professor, “poderá vir a agra-
var as desigualdades já existentes”.

ralbuquerque@expresso.impresa.pt

A RTE, a maior fábrica de 
bicicletas da Europa, fica em 

Gaia, produz 1,2 milhões de 
unidades por ano e viu 

disparar a procura
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120
máscaras por minuto 
produzidas por uma máquina 
desenvolvida em Portugal

99
por cento de eficácia para 
matar o vírus da nova máscara 
reutilizável portuguesa

 4
mil milhões de máscaras 
exportadas pela China  
no início da pandemia

SAÚDE

Movimento antimáscaras ganha adeptos
Cansaço com as restrições da pandemia e a crise económica levam a posições cada vez mais extremadas

Hugo Franco 

As ruas de Madrid, Bruxelas e 
Berlim encheram-se nos últimos 
dias de manifestantes a exigir o 
fim do uso obrigatório de másca-
ra de proteção contra a covid-19. 
Em Portugal não há por enquan-
to protestos marcados com o 
mesmo fim, mas existem sinais 
claros de que os movimentos 
antimáscara ganham adeptos ao 
fim de quase meio ano de pande-
mia. E, de acordo com especia-
listas ouvidos pelo Expresso, o 
cansaço ao fim de tantos meses 
de restrições e o agudizar da si-
tuação económica pode levar 
mesmo ao recrudescimento dos 
teó ricos que conspiram contra 
os equipamentos de proteção 
individual.

São já quatro as petições pú-
blicas online para a Assembleia 
da República com centenas de 
assinaturas a pedir o mesmo, 
embora os argumentos se mul-
tipliquem. “Provado que está a 
contaminação na garganta por 
diversos micro-organismos deri-
vados do uso de máscara, vimos 
fazer esta petição para pôr fim 
ao uso obrigatório de másca-
ra”, pode ler-se num dos docu-
mentos. Para outro promotor, 
é “inadmissível que as autorida-
des possam interferir na forma 
como respiramos”, garantindo 
que, a pretexto do vírus, “cami-
nhamos todos a passos largos 
para uma perigosa ditadura, em 
que os termos ‘regras’, ‘obriga-
tório’ e ‘proibido’ vão estar no 
centro das nossas vidas”. Uma 
outra petição garante que “ge-
neralizar o uso de máscaras vai 
trazer mais malefícios do que 
benefícios” e que elas são resul-
tado de uma “sociedade focada 
na doença e não no bem-estar 
das pessoas. Sem máscara, por-
que respirar é preciso”. A quar-
ta petição é mais contundente: 
“O Estado que proteja conve-
nientemente os mais velhos, os 
doen tes, melhore os serviços de 
saúde e deixe os portugueses em 
liberdade com a sua responsabi-
lidade individual.”

À Provedoria de Justiça che-
garam já cinco queixas contra o 
uso de máscara, mas exclusiva-
mente na ilha da Madeira, onde 
a partir do dia 1 de agosto se tor-
nou obrigatório o seu uso em 
qualquer espaço público, mes-
mo ao ar livre. “Estas queixas 
levaram à abertura de processos 
instrutórios. E estão a ser objeto 
de estudo”, diz uma fonte oficial 
da Provedoria de Justiça. Já a 

Direção-Geral da Saúde garante 
ao Expresso não ter recebido 
qualquer documento a criticar 
as opções das autoridades de 
saúde pública sobre o uso de 
máscara em Portugal.

Fake news preocupam

É nas redes sociais, e sobretudo 
em muitas contas associa das a 
movimentos de extrema-direi-
ta, que florescem os defensores 
acérrimos do fim das máscaras. 
O tom é quase sempre carrega-
do de ódio. Não faltam as cha-
madas ‘correntes’ do Facebook 
com argumentos negacionistas 

que culpabilizam o Governo, os 
media e até os médicos e cientis-
tas de dramatizarem os efeitos 
do novo coronavírus. Ou de su-
postos especialistas a garantir 
que o uso prolongado de másca-
ra causa hipoxia (baixo teor de 
oxigénio), tentando convencer 
que o ar expirado ficaria retido 
entre a máscara e o rosto. A ima-
gem de um rosto com uma mão 
a tapar a boca, em vez de uma 
máscara, a simbolizar o silen-
ciamento dos que “pensam ao 
contrário da maioria”, tem sido 
bastante partilhada. Noutro post 
popular vê-se um homem com 
uma máscara a ser levado por 
uma trela gigante ao pescoço. Os 
exemplos dos Estados Unidos e 
do Brasil, onde o movimento an-
timáscara tem apoio ao mais alto 
nível, são bastante elogiados, 
tal como acontece com Donald 
Trump e Jair Bolsonaro.

Ao Expresso, dois dos elemen-
tos que mais fazem apologia ao 
fim das máscaras nas redes so-
ciais são taxativos: “Estamos 
cansados de respirar mal com 
as máscaras.” “Elas não nos 
protegem de nada, ao contrário 
do que nos impingem a Dire-
ção-Geral da Saúde e a ministra 
Marta Temido.”

Ricardo Mexia, presidente da 

Associação Nacional dos Mé-
dicos de Saúde Pública, diz-se 
preocupado com a quantidade 
de fake news (notícias falsas) re-
lacionadas com o uso das más-
caras de proteção individual. “O 
objetivo destes movimentos é 
pôr em causa as autoridades. 
Argumentam que tudo o que 
tem sido feito para combater o 
vírus não passa de uma grande 
conspiração. Podemos todos es-
tar fartos delas, mas as máscaras 
são fundamentais para reduzir a 
disseminação da covid-19.” O es-
pecialista aponta o dedo sobre-
tudo às redes sociais, que “aju-
dam a fazer crescer este tipo de 
mitos”, uma vez que espalham 
informação “não verificada” e 
facilmente partilhável. “Tudo 
deve poder ser questionado, mas 
sem se utilizar falsa ciência para 
o fazer”, conclui.

Discurso “mais violento”

Miguel Ricou, professor na Fa-
culdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto e presidente da 
Comissão de Ética da Ordem dos 
Psicólogos, concorda que as re-
des sociais têm sido a ferramenta 
usada para fazer “aumentar a 
militância” dos que defendem o 
fim da máscara. E lembra que no 

início da pandemia o movimento 
era mais circunscrito. “Os pro-
blemas económicos ajudam ao 
crescimento deste tipo de posi-
ções mais polarizadas”, enfatiza. 
O psicólogo admite que o dis-
curso vá ficando “cada vez mais 
violento no argumento” e que 
alguns portugueses sigam em 
breve os exemplos do estrangei-
ro, combinando através das redes 
sociais protestos a pedir ao Go-
verno para aligeirar as medidas 
de confinamento. As autoridades 
estão naturalmente atentas.

Em Espanha, o Governo já 
apelidou os três mil manifes-
tantes do último domingo que 

se juntaram na Praça de Colón, 
em Madrid, de “descerebrados”, 
por não terem usado máscara 
nem terem respeitado o distan-
ciamento de segurança. E ga-
rante que vai avançar com puni-
ções duras contra os infratores. 
A Ordem dos Médicos chegou 
a pedir à autarquia madrilena 
para impedir a manifestação 
antimáscara, por esta represen-
tar um “elevado perigo para a 
saúde pública”, numa altura em 
que voltam a crescer os casos de 
covid-19 no país vizinho. Em vão.

Também no último domingo 
Bruxelas foi palco de um pro-
testo semelhante. Nos cartazes 
foram usados slogans como “o 
vírus não existe” ou “a másca-
ra mata”. E em várias cidades 
alemãs tiveram lugar em agos-
to várias manifestações contra 
as restrições das autoridades 
de saúde: ativistas antivacinas, 
teó ricos da conspiração e sim-
patizantes de extrema-direita 
estiveram entre os protestantes 
para quem o uso da máscara 
representa a “escravidão mo-
derna”. Uma manifestante re-
sumiu o espírito dos protestos: 
“Sou um ser humano, quero 
viver e respirar e com máscara 
não respiro.”

hfranco@expresso.impresa.pt

“Os problemas 
económicos ajudam 
ao crescimento 
de posições mais 
polarizadas”,  
diz o psicólogo  
Miguel Ricou

“Podemos todos 
estar fartos delas, 
mas as máscaras são 
fundamentais para 
reduzir a disseminação 
da covid-19”, afirma 
o epidemiologista 
Ricardo Mexia

Governo espanhol apelidou de “descerebrados” os manifestantes, em Espanha, contra as máscaras FOTO JUAN MEDINA/ REUTERS



Bernardo Mendonça  
e Joana Ascensão

Quando é que Portugal 
terá uma vacina?
O primeiro-ministro, António 
Costa, anunciou a compra de 
6,9 milhões de doses de vacinas 
para o vírus SARS-CoV-2. A 
vacinação será “universal e 
gratuita”, garantiu ainda, 
estando nas mãos da Direção-
-Geral da Saúde definir os 
critérios que devem obedecer à 
vacinação progressiva. Quase 
sete milhões de doses é a quota 
portuguesa no processo de 
aquisição conjunta de 300 
milhões de vacinas pela União 
Europeia. A correr bem, a 
primeira remessa a chegar ao 
país, de cerca de 690 mil 
vacinas, poderá ser distribuída 
já a partir de dezembro, mas 
para isso é preciso que os 
ensaios clínicos da vacina mais 
promissora, nesta fase ainda 
em curso, se revelem eficazes.

Que vacina está mais 
próxima da fórmula?
Este primeiro acordo foi 
realizado com a farmacêutica 
AstraZeneca (Reino Unido), 
que está a desenvolver uma 
fórmula com a Universidade de 
Oxford para a vacina até agora 
mais promissora. Já se 
encontra na fase III dos ensaios 
clínicos, a etapa anterior à de 
lançamento no mercado. Mas 
há em curso “outras negocia-
ções para a aquisição de 
vacinas”, diz o Infarmed ao 
Expresso, nomeadamente com 
outros quatro laboratórios: o 
francês Sanofi, o norte-ameri-
cano Johnson & Johnson e o 
alemão CureVac. Estas outras 
vacinas estão em processo de 
avaliação pela Agência 
Europeia de Medicamentos e, 
caso avancem também, 
prevê-se a sua disponibilização 
alargada durante o ano de 
2021. No limite, caso haja mais 
do que um produto a avançar 
sem entraves, poderemos vir a 
ter várias vacinas disponíveis 
ao mesmo tempo, com modos 
de atuação diferentes e 
dirigidas a pessoas diferentes, 
por forma a garantir uma 
abrangência ao maior número 
de pessoas possível.

Como atuam essas 
vacinas?
Ainda pouco se sabe sobre a 
forma de atuação das vacinas 
em desenvolvimento. O 
produto mais promissor, do 
laboratório inglês, que deverá 
chegar já em dezembro, é 
constituído por duas doses que 
terão de ser intervaladas por 
um período de 14 dias. Por essa 
razão, os 690 mil exemplares 

previstos para o final do ano 
deverão deixar com resistência 
ao novo coronavírus 345 mil 
portugueses. Cabe à Direção-
-Geral da Saúde definir quais 
serão os grupos prioritários.

As vacinas russa e chinesa 
estão incluídas no lote ou 
colocadas de fora?
Um pouco por todo o mundo, 
há já 165 vacinas candidatas a 
serem “a tal”. Dessas, apenas 
26 se encontram numa fase 
avançada, mas só com seis 
laboratórios é que a Comissão 
Europeia iniciou negociações. 
No entanto, segundo confir-
mou o Expresso junta do 
Infarmed, nenhuma das 
vacinas russa e chinesa estão 
entre as seis em negociações 
com a União Europeia. A 
primeira vacina registada no 
mundo tem origem russa, foi 
apresentada pelo Presidente 
Vladimir Putin como “Sputnik 
V” e recebeu inúmeras críticas 
por ter sido amplamente 
publicitada sem estar ainda 
numa fase avançada de testes, 
sobretudo porque faltam 
provas da sua eficácia e 
segurança. Também a China 
aprovou uma patente para uma 

vacina, que se encontra na 
terceira fase de testes, 
desenvolvida pelo Instituto 
Científico Militar e pela 
empresa biofarmacêutica 
chinesa CanSino Biologics. 
Apesar de nenhuma das duas 
estar, para já, no horizonte da 
UE, face ao elevado grau de 
incerteza que ainda subsiste 
quanto a cada uma das vacinas 
atualmente classificadas como 
de interesse pela União 
Europeia, a estratégia tem sido 
garantir o acesso a diferentes 
tipos, facto que determinará a 
adoção de diversos processos 
de compra em função do 
desenvolvimento clínico. O 
objetivo será dispor de várias 
opções, tendo em consideração 
os grupos populacionais a 
abranger, de acordo com as 
orientações da Direção-Geral 
da Saúde.

Quanto dinheiro gastará 
Portugal nestas doses?
Portugal vai destinar 20 
milhões de euros para comprar 
6,9 milhões de doses. No 
entanto, esta verba serve 
apenas a primeira fase dos 
procedimentos, a desenvolver 
ainda em 2020. As 6,9 milhões 
de doses irão ser disponibiliza-
das de forma gradual ao longo 
de um período de seis a oito 
meses. O Governo português 
terá de dispensar, mais tarde, 
outras tranches, mas elas estão 
dependentes da evolução do 
processo central conduzido 
pela Comissão Europeia, já que 
uma parte do valor será 
financiado pelo Instrumento de 
Apoio de Emergência da 
Comissão Europeia.

É preciso vacinar toda a 
população?
Em princípio não. O objetivo da 
vacina é criar a chamada 
imunidade de grupo. Ou seja, 
será ter uma percentagem 
suficientemente grande da 
população vacinada para que 
essa população proteja toda a 
gente. Sobre isto, o médico neu-
rologista do SNS Bruno Maia 
esclarece: “Não se sabe ainda 
para este vírus qual a percenta-
gem de vacinados ou de imunes 
que permita proteger toda a 
gente. Imagina-se que seja 
necessário estarem imunes 
entre 60% a 75% da população. 
Uma percentagem baseada 
noutras vacinas prévias.” A 
médica e investigadora do 
Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto, Teresa 
Leão, acrescenta ainda que “é 
importante perceber quais os 
grupos da população com 
maior imunidade, para se 
perceber os que devem ser 
vacinados e aqueles que não 
vale a pena vacinar”.

Quem for vacinado estará 
imune ao vírus durante 
quanto tempo?
Ainda não há uma resposta 
para isto. Nem haverá mesmo 
quando forem publicados os 
ensaios clínicos que estão a ser 
feitos agora. “Esta resposta só 
se saberá a longo prazo, já 
depois da vacina estar 
comercia lizada. Podemos ter 
uma vacina que dá imunidade 
para sempre, para um ano ou 
até menos”, esclarece Bruno 
Maia. A médica Teresa Leão 
refere que “pelo menos uma 
das vacinas [a de Oxford] cria 
uma imunidade de cerca de 
dois meses, mas espera-se que a 
imunidade seja mais duradou-
ra do que isto, para não ter de 

se revacinar a população tão 
depressa e para que haja 
maior benefício em 

relação ao custo 
existente”.

A vacina será 
mesmo a 
salvação?

Pode ser. Se o 
plano de 

vacinação for 
bem aplicado 
no mundo 

todo. 

Embora não se conheça ainda 
a sua eficácia. Mas se atingir-
mos a imunidade de grupo a 
nível global, a transmissão do 
vírus é travada e sem transmis-
são o vírus desaparece. Porém, 
na opinião do médico Bruno 
Maia, para isso “vai ser 
necessário uma grande 
cooperação internacional para 
impedir que não haja especula-
ção de preço da vacina, e não 
seja usada como uma arma 
geopolítica, porque não 
podemos vacinar só uma parte 
do mundo. Não podemos 
vacinar só o Ocidente ou os 
países ricos, porque se a 
duração da proteção da vacina 
for limitada ou não for eterna, 
podemos ter um ressurgimento 
da pandemia daqui a uns anos, 
e importa ir vacinando os 
países mais pobres”.

Que grupos prioritários 
devem receber a vacina?
A decisão será tomada pela 
DGS, mas o médico Bruno 
Maia refere na sua opinião os 
grupos prioritários, por ordem 
de urgência e necessidade. 
“Em primeiro lugar, os doentes 
imunodeprimidos, porque são 
os que estão em maior risco. 
Em segundo lugar, os profissio-
nais de saúde, não pelos 
próprios, mas para protegerem 
os doentes que tratam. E, em 
terceiro lugar, as pessoas com 
mais de 65 anos, porque a 

história da pandemia 
mostra-nos em que grupo 
etário a doença pode ser mais 
letal. Veja-se o que aconteceu 

nos lares do país.”

E que grupos não a 
podem receber?

Serão poucas as pessoas 
com contraindicação. Mas 

Teresa Leão deixa claro que 
dependerá do tipo de vacina 
que venha a ser aprovada. “Há 
várias vacinas em estudo que 
poderão ter diferentes efeitos 
no organismo. A maioria das 
vacinas em estudo e as que 
estão em fase mais avançada de 
desenvolvimento são vacinas 
‘não vivas’. Ou seja, que têm o 
vírus morto ou apenas peque-
nas partes do vírus. Por isso, 
estas vacinas nunca causam 
covid-19 nas pessoas que são 
vacinadas.” Entre as vacinas 
‘não vivas’ está a da gripe e do 
tétano. Entre as vacinas ‘vivas’ 
estão a da febre amarela e a do 
sarampo, onde o vírus existe, 
embora atenuado, podendo 
causar doença em pessoas 
com uma imunidade fragiliza-
da, como pessoas com VIH em 
estado avançado. “Além disso, 
estas vacinas em estudo estão 
conjugadas com outros 
elementos como proteínas, ou 
outros vírus atenuados, como 
a de Oxford, e que ajudam a 
criar uma resposta imunitária. 
À partida, estas futuras 
vacinas são seguras”,  
esclarece Teresa Leão.

Quais os efeitos 
secundários a ter em conta 
nesta futura vacina?
Todos os medicamentos e 
vacinas têm efeitos colaterais. 
Mas a esmagadora maioria 
provoca efeitos ligeiros, não 
criam problemas. Teresa Leão 
explica que no caso das vacinas 
‘não vivas’ o que se espera é que 
provoquem em algumas pessoas 
apenas reações passageiras, 
como ligeira febre e dores 
musculares. Foram estas as 
reações adversas reportadas 
com a vacina de Oxford.

bmendonca@expresso.impresa.pt

VACINAS

Covid-19  
20 milhões 
em primeira 
tranche  
para vacinas
Serão administradas em duas doses com um 
intervalo de 14 dias. A confirmar-se a chegada 
das primeiras unidades já em dezembro, 345 mil 
portugueses vão ganhar resistência à covid-19

NÚMEROS

6,9
milhões de vacinas  
é a totalidade de doses  
que Portugal irá receber  
após o primeiro contrato 
concluído a nível europeu,  
o qual prevê um total  
de 300 milhões de doses

690
mil doses da primeira  
vacina é quanto Portugal 
deverá receber até ao final  
de 2020, caso tudo  
corra como planeado

345
mil pessoas serão  
abrangidas nesta primeira 
fase, já que cada pessoa  
terá de tomar duas doses  
da vacina, separadas  
por um período de 14 dias
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I N V E S T I G A Ç Ã O

MITOS DA 
HISTÓRIA

BRUMAS DA 
MEMÓRIA

VIRIATO, NEM DE VISEU  
NEM DA ESTRELA

Por todo o império francês, de Paris ao 
Mali ou à Cochinchina, os jovens que 
tinham a sorte de ir à escola nos prin-
cípios do século XX aprendiam que 
os seus antepassados tinham sido os 
gauleses, inimigos de César. Nós trocá-
vamos gauleses por lusitanos e Vercin-
getorix por Viriato. Mas quem foi este 
pastor heroico dos montes Hermínios 
(serra da Estrela)? Como referem os 
historiadores da Faculdade de Letras 
de Lisboa Amílcar Guerra e Carlos 
Fabião em ‘Viriato: Genealogia de Um 
Mito’ (revista “Penélope”, 1992), “o 
caudilho lusitano foi periodicamente 
chamado à ribalta da História pátria 
sempre que se pretendeu robustecer o 
sentimento nacionalista”. Camões, no 
Canto I d’“Os Lusíadas”, cita “a fama 
antiga alcançada na inimiga guerra 
romana”. Segundo os referidos investi-
gadores, o território dos lusitanos não 
coincidia com o português. Viriato, 
literalmente aquele que usa uma víria, 
ou seja, uma pulseira em ouro, sinal 
de estatuto nobre, não era da serra da 
Estrela mas da Andaluzia, ainda que 
até em Zamora haja uma estátua dele. 
A ideia de pastor sugere ser originário 
de alguma região da Meseta onde não 
houvesse condições para a agricultura. 
Muitas das suas operações foram na 
atual província de Sevilha. A cava dita 
de Viriato, em Viseu, corresponde, 
pela sua geometria ortogonal e técnica 
construtiva, a vestígios de um acam-
pamento romano (mais tarde reapro-
veitado no período islâmico). César 
combateu, de facto, tribos nos montes 
Hermínios, mas em 60 a. C., um século 
depois da morte de Viriato… A história 
do Estado Novo tinha dificuldade em 
conciliar o elogio da civilização roma-
na, sobre a qual assenta boa parte da 
nossa, com a exaltação de um inimigo 
da romanização. De resto, a apologia 

de um guerrilheiro que emboscava 
tropas regulares fazia lembrar cená-
rios incómodos então ocorrendo em 
África… Quanto aos romanos, as guer-
ras peninsulares levaram-nos a adotar 
como arma a espada local, curta, de 
dois gumes, o gladius hispaniensis.

OS CINCO REIS  
DE OURIQUE

Em 1139 poucas centenas de portu-
gueses derrotaram milhares de mou-
ros, comandados por cinco reis. San-
tiago, o apóstolo mata-mouros, deu 
uma ajuda e um anjo mostrou ao prín-
cipe o caminho da vitória. No final, os 
guerreiros ergueram o jovem Afonso 
sobre os escudos e proclamaram-no 
rei, que nem Artur de Camelot. Como 
narrativa é bonita, mas onde para a 
verdade histórica? Episódio basilar da 
afirmação da nacionalidade, legitima-
ção de uma independência arrancada 
penosamente ao reino de Leão, Ouri-
que começa a ser mitificada logo no 
século XII pelos cónegos regran-
tes de Santa Cruz, próximos 

Na História lusa, nem tudo o que luz é forçosamente ouro.  
Três dos mais famosos exemplos, que vão do mito de Viriato  
aos fundamentos da Batalha de Ourique até à neutralidade  

de Salazar durante a II Guerra Mundial
Textos Rui Cardoso Ilustração Helder Oliveira

A AFIRMAÇÃO DE QUE 
SALAZAR NOS SALVOU 
DA II GUERRA MUNDIAL 
NÃO LEVANTARÁ 
QUESTÕES DE MAIOR.  
A REALIDADE FOI,  
NO ENTANTO,  
MAIS COMPLEXA

de Afonso Henriques, e continuará 
a sê-lo à medida que as descrições da 
batalha se afastarem do tempo em 
que esta decorreu. Começa por não 
haver certeza de que “Ourique” (de 
resto, um topónimo berbere) se está 
a falar: Ribatejo, Lisboa ou Alentejo? 
Como explica Pedro Gomes Barbosa, 
docente da Faculdade de Letras de 
Lisboa, se porventura se tratasse da 
Ourique alentejana, nessa época a 
região estava desertificada e não seria 
difícil infiltrar uma força de cavalaria 
a partir da zona afonsina. O domínio 
dos almorávidas (guerreiros berberes 
fundamentalistas que tinham domina-
do pela força a zona islâmica da Penín-
sula no século XI e feito incursões nas 
zonas cristãs) estava em desagregação 
e não é de excluir que cidades islâmi-
cas preferissem fazer causa comum 
com Afonso contra os seus senhores. 
Teria a hoste lusa emboscado forças 
mouras ou colunas de comerciantes 

que andassem pela campina e os cinco 
reis simbolizariam outros tantos ata-
ques de guerrilha? É menos heroico 
mas mais plausível.

SALAZAR E  
A II GUERRA MUNDIAL

A afirmação de que Salazar nos salvou 
da II Guerra Mundial não levantará 
questões de maior. A realidade foi, 
no entanto, mais complexa. Portugal, 
como outros países neutros, esteve su-
jeito às pressões aliadas e nipo-nazi-
-fascistas. A diferença é que o nosso país 
não tinha a força militar dissuasora e 
o poder financeiro da Suíça nem uma 
indústria de armamento como a sue-
ca. Com a agravante de o Estado 
Novo estar dividido: de um 

lado, a fidelidade “à mais velha das ali-
anças” (com o Reino Unido), e do outro 
as óbvias afinidades ideológicas com a 
Itália fascista e a Alemanha nazi (pese 
embora o desconforto que alguns exa-
geros pagãos germânicos causavam ao 
ditador lisboeta). Desde a polícia políti-
ca (PVDE, antecessora da PIDE) à diplo-
macia e ao Governo, havia tensões entre 
anglófilos e germanófilos. Mas por mui-
ta prudência que presidisse à política 
externa portuguesa, havia fatores que 
a transcendiam. Em 1940, derrotada a 
França pela Blitzkrieg, esteve na calha 
um ataque hispano-alemão a Gibraltar 
(Operação Felix). Este quase inevita-
velmente arrastaria Portugal para a 
guerra, fosse pelo desembarque de uma 
força britânica de socorro em Lisboa, 
fosse por um ataque preventivo alemão 
a Portugal para o evitar. Os falangistas 
que rodeavam Franco, porventura es-
quecidos da ajuda de Salazar durante a 
guerra civil (1936-1939), sonhavam com 
a unificação ibérica. O próprio Franco 
tinha planos nesse sentido, revelados 
pelo historiador espanhol Manuel Ros 
Agudo (Plano de Campanha nº 1/34). De 
resto, o trabalho feito por Franco para 
ascender ao generalato tivera o suges-
tivo título de “Como invadir e ocupar 
Portugal em 72 horas”. E os “voluntá-
rios” da Divisão Azul mandados para a 
frente russa em 1941 saíam de Madrid a 
cantar: “Só esperamos a ordem/que nos 
dê o nosso general/para apagar a fron-
teira/entre Espanha e Portugal…” Mais 
tarde, em plena Batalha do Atlântico, a 
utilização dos Açores e eventualmente 
da Madeira pela aviação e marinha alia-
das começou a tornar-se crítica. Não se 
justificava um ataque a Lisboa, mas uma 
operação aeronaval nos Açores, com 
ou sem declaração de guerra, esteve 
em cima da mesa. Até Portugal ceder 
as Lajes e o aeroporto de Santa Maria.

sociedade@expresso.impresa.pt

A fabricação  
da mentira

Adulterar factos é velho como a 
Humanidade, mas o que era 

próprio de regimes autoritários 
tornou-se global com a internet 

instantânea e o dilúvio 
eletrónico atual
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Adulterar factos e espalhar boatos para 
desacreditar inimigos é tão velho como 
a Humanidade, mas com os regimes 
totalitários do séc. XX a mentira indus-
trializou-se. E com a manipulação da 
internet tornou-se instantânea e global.

Como escreveu a crítica literária 
norte-americana Michiko Kakutani no 
livro “A Morte da Verdade” (Editorial 
Presença, 2018), no mundo em que 
passámos a viver “notícias falsas são 
produzidas em quantidades industriais 
por fábricas de trolls russas, emitidas 
numa torrente infindável sob a forma 
de declarações e comentários do Pre-
sidente dos EUA no Twitter e enviadas 
à velocidade da luz para todo o mundo 
através de contas nas redes sociais.”

Com a agravante de este dilúvio ele-
trónico encontrar as pessoas fechadas, 
cada qual no seu pequeno mundo, re-
cebendo mais do mesmo através dos 

os dos meios de comunicação e viven-
do à margem dos códigos de conduta 
a que os jornalistas estão vinculados, 
passaram a tratar no mesmo plano 
aquilo que tem confirmação científica 
e a pseudociência dos climatocéticos, 
antivacinas, criacionistas, etc. Velhas 
mentiras mil vezes desmentidas res-
suscitaram, desde a suposta conspira-
ção judaica para dominar o mundo do 
Protocolo dos Sábios do Sião (1903) ao 
artigo publicado na revista “Lancet” 
em 1998 por Andrew Wakefield sobre 
vacinas e autismo, cuja falta de funda-
mento o próprio viria a reconhecer.

Já em tempos de pandemia da co-
vid-19, floresceram teorias fantasiosas 
sobre a origem do vírus ou os benefícios 
da vitamina C, álcool ou cocaína vindos 
de “médicos de saúde pública” (que tal 
como nos difusores dos mitos urbanos 
ninguém sabe quem são), além de fotos 
e vídeos adulterados. Caixões para re-
fugiados mortos num naufrágio passa-
ram a ser de vítimas da covid, enquanto 
imagens do filme “Guerra Mundial Z” 
foram usadas para ilustrar os motins 
nos EUA após a morte de George Floyd.

Como escreveu a filósofa Hannah 
Arendt, o súbdito ideal de um regime 
totalitário nem é forçosamente o mili-
tante fanatizado. É o cidadão comum 
quando deixa de se importar com a 
diferença entre factos e ficção, entre 
verdade e mentira.

algoritmos do Facebook e quejandos, 
perdendo a capacidade de refletirem 
e de se informarem sem o condicio-
namento das divisões sociais, etárias e 
políticas, quando não tribais.

Por muito mal que os jornais, rádios 
e televisões façam o seu trabalho, são, 
apesar de tudo, auditáveis: interna-
mente pela hierarquia ou pelos repre-
sentantes dos jornalistas (conselhos 
de redação e similares) e externamen-
te pela sociedade civil, pela justiça e 
em última análise pelo público, que 
sanciona o mau trabalho deixando de 
comprar ou de assistir. Media prestigi-
ados noticia ram massacres que nunca 
houve, como o de Timisoara por oca-
sião da queda de Ceausescu (1989), ou 
deixaram-se convencer (2003) de que 
Saddam tinha armas de destruição em 
massa, mas, em devido tempo, retrata-
ram-se e repuseram a verdade.

A internet e as redes sociais começa-
ram por parecer a versão eletrónica da 
democracia ateniense, onde cada qual 
era livre de expor os seus pontos de vis-
ta, mas, desprovidas dos mecanismos 
de verificação de factos e fontes própri-

10 
mistérios  

que abalaram  
o mundo

UCRÂNIA, 1932
A coletivização forçada da 
agricultura e a repressão do 
autonomismo ucraniano na época 
estalinista levaram à fome e, pelo 
menos, a dois milhões de mortos. 
Houve casos de canibalismo, o que 
poderá ter originado o mito dos 
comedores de criancinhas da 
propaganda anticomunista. As 
simpatias de intelectuais europeus 
pela revolução soviética levaram, 
durante décadas, à minimização 
dos acontecimentos.

ALEMANHA, 1933
Hitler chegou ao poder por meios 
democráticos? Venceu eleições em 
1932 mas sem maioria para governar 
sozinho. As milícias nazis 
intimidavam na rua e condicionavam 
as campanhas eleitorais.  
Chanceler em 1933, nomeia  
Goering ministro do Interior,  
que põe a polícia da república  
ao serviço dos nazis, iniciando-se  
as prisões e o desmantelamento  
dos outros partidos.

RÚSSIA, 1940
Quem matou na floresta de Katyn? 
Inicialmente atribuído aos nazis, o 
massacre de 20 mil prisioneiros 
polacos foi levado a cabo pelos 
soviéticos para decapitar a Polónia 
acabada de partilhar com os nazis. 
A morte do Presidente polaco Lech 
Kaczynski num desastre de avião 
nas comemorações do 70º 
aniversário do massacre alimentou 
novas e delirantes teorias da 
conspiração.

FRANÇA, 1940
O esmagamento da França pela 
Blitzkrieg era inevitável? Não 
necessariamente. O ataque pelas 
Ardenas provocou um 
engarrafamento de 40 km que, a 
ter sido bombardeado pelos 
aliados, teria falhado. E o 
alongamento do “corredor dos 
Panzer” na direção do mar expô-lo 
a contra-ataques aliados que 
poderiam ter resultado, como em 
Montcornet ou Arras.

INGLATERRA, 1940
Churchill tinha razão ao resumir a 
Batalha de Inglaterra à vitória dos 
“poucos” pilotos da RAF? Em 
termos de aviões e pilotos, as 
forças estiveram sempre 

equilibradas. A desproporção das 
perdas deveu-se à quantidade de 
bombardeiros alemães abatidos. E 
a vitória deveu-se à superior 
organização britânica, com 
deteção antecipada por radar e 
comando das operações por rádio.

ALEMANHA, 1945
O bombardeamento aliado de 
Dresden foi um crime de guerra? A 
cidade alemã era um nó de 
comunicações mas estava mal 
defendida e os abrigos antiaéreos 
eram rudimentares. Isso e a falta 
de precisão dos bombardeiros 
ajuda a explicar as perdas civis: 20 
mil mortos, a décima parte dos que 
Goebbels anunciou e que os 
neonazis retomam hoje na sua 
propaganda.

JAPÃO, 1945
A bomba de Hiroxima justifica-se 
porque acabou com a Guerra no 
Pacífico? O Japão estava sujeito a 
um bloqueio aeronaval americano, 
tinha perdido a maior parte da frota 
e aviação, não tinha combustível e 
passava fome. Os soviéticos tinham 
iniciado uma ofensiva imparável na 
Manchúria e Coreia, pelo que a 
arma atómica foi, também, a forma 
de os EUA ganharem sem 
dependerem de Estaline.

CONGO, 1961
A morte do secretário-geral da 
ONU em plena guerra civil 
congolesa foi acidental? Há inícios 
de um jato (provavelmente um 
Fouga Magister ao serviço de 
mercenários europeus) ter 
perseguido o DC6 que transportava 
Dag Hammarskjold. Estas suspeitas 
foram ignoradas pelas mesmas 
autoridades britânicas da Rodésia 
do Norte (Zâmbia) que haviam 
recusado a entrada no seu espaço 
aéreo dos aviões da ONU que 
escoltavam o DC6.

VIETNAME, 1964
O incidente do Golfo de Tonquim, 
opondo navios dos EUA e do 
Vietname do Norte, foi o pretexto 
para o início dos 
bombardeamentos aéreos 
sistemáticos a território 
norte-vietnamita. A primeira 
escaramuça (2 de agosto) entre o 
contratorpedeiro “Maddox” e 
lanchas torpedeiras foi real, mas 
não há confirmação de que uma 
outra, supostamente a principal, 
tenha ocorrido dois dias depois.

IRAQUE, 2003
As armas de destruição em massa 
de Saddam Hussein foram o 
pretexto da II Guerra do Iraque. 
Nunca a Agência Internacional para 
a Energia Atómica nem a CIA as 
descobriram. A imprensa dos EUA 
acreditou, exceção feita à cadeia 
Knight Ridder, estando os artigos 
sobre o caso, de Jonathan Landay e 
Warren Strobel, como os de Bob 
Woodward e Carl Bernstein para o 
escândalo Watergate.
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“Quando um jovem é 
ventilado, ficamos frustrados”

Texto Christiana Martins  
Foto Ana Baião

Apesar de ser filho de uma médica, a 
descoberta da Medicina como destino 
profissional foi tardia para Carlos Al-
ves. Com 28 anos, no quarto ano do in-
ternato em Pneumologia, a pandemia 
apanhou-o no olho do furacão: estava 
no Hospital de São João quando os pri-
meiros doentes foram diagnosticados 
em Portugal. Rapidamente regressou à 
‘casa de origem’, o sobrelotado Hospi-
tal Fernando Fonseca, mais conhecido 
como Amadora-Sintra. Passado o pri-
meiro embate, assume que a pandemia 
o obrigou a superar o medo.

 P Como é que a pandemia se cruzou 
com o seu internato? 

 R Estava no Porto, num estágio sobre 
doenças pulmonares no Hospital de 
São João, quando deu entrada no ser-
viço o primeiro doente com covid-19. 
Percebemos que a situação do país 
estava a modificar-se e que o modelo 
de consultas iria ficar muito limitado. 
A situação no meu hospital também 
começou a ficar complicada. Regres-
sei a Lisboa sem ter sido chamado, 
mas senti que era mais necessário no 
Fernando Fonseca. 

 P Estava na especialidade certa — 
Pneumologia — e no local certo — 
Hospital de São João —, mas, por ser 
interno, a pandemia passou-lhe à 
porta? 

 R Senti que me estava a passar à fren-
te. O meu grande receio ao regressar 
a Lisboa foi infetar a minha família, 
porque todos os dias ia de autocarro 
para o hospital que recebia mais doen-
tes infetados. Só vi os meus familiares 
no final de maio.

 P Não usava equipamento de prote-
ção individual? 

 R Não, usávamos máscaras cirúrgi-
cas, embora o Hospital de São João 
tenha sido muito rápido em adotar 
medidas — as pessoas não entravam 
com acompanhantes, só com máscara, 
fazia-se medição de temperatura. E 
estava nas consultas, onde à partida 
não havia doentes infetados.

 P Tinha muito receio de se infetar? 
 R Sim, os meus colegas do Amadora-

-Sintra até brincavam dizendo que, 
quando eu voltasse do Porto deveria 
cumprir um isolamento de 14 dias. 
Mas quando o meu serviço — o primei-
ro receber doentes covid na Amadora 
— teve de se remodelar completamen-
te para receber estes doentes, achei 
que era a altura de regressar.

 P O que encontrou no regresso? 
 R O meu serviço estava completa-

mente diferente, exclusivamente de-
dicado a doentes covid. Foi notório o 
trabalho feito desde muito cedo, um 
desafio para o qual ninguém estava 
preparado. Embora a covid-19 seja 
uma doença que dá uma pneumonia 
e insuficiência respiratória, há mani-
festações variadas e multiorgânicas, o 
que é um desafio muito grande. 

 P Foi benéfico para a sua formação? 
 R É um desafio que não acabou e que 

dá uma força muito grande, mas não 
substitui e não deveria ser incluído na 
formação específica de Pneumologia. 
Fazemos o que é necessário, mas não 
o que nos vai especializar.

 P Vão ficar com lacunas na formação? 
 R Ainda não sabemos que tipo de 

equivalência teremos, nem se neces-

sitaremos de prolongar o internato. 
Mas há assimetrias nacionais, com re-
giões onde a pandemia se prolongou. 
Ninguém nos obrigou a retornar, mas 
sabíamos que éramos precisos. Foi 
importante que os internos avanças-
sem, mas quem ficou a cuidar de do-
entes covid não pode ser prejudicado.

 P Foi escolha sua estar com doentes 
infetados? Poderia ter-se recusado? 

 R Tive o sentido de missão de que de-
veria estar lá. Também não teria outra 
opção porque o meu estágio seguinte 
seria no Hospital de Santa Marta, com 
muitos transplantados pulmonares e 
não seria viável receberem-me por ter 
trabalhado com doentes covid. Nunca 
me passaria pela cabeça ver os meus 
colegas a atender doentes covid e eu 
estar a assistir consultas.

 P A Ordem dos Médicos agradeceu 
aos internos. Chegou a lidar com os 
doentes?

 R Sim, os internos foram de facto 
pilares. Desde logo, há mais internos 
do que assistentes e, se não existissem 
internos, era muito complicado para 
o hospital. Sabemos da nossa impor-
tância. É uma responsabilidade que 
aceitámos e gostamos de receber esse 

reconhecimento. Sobretudo no Ama-
dora-Sintra, que foi dimensionado 
para atender uma população de 300 
mil habitantes e atende mais do do-
bro. Se não existissem internos, acho 
que não havia capacidade de resposta 
para as necessidades do hospital. Por 
isso, estivemos nas urgências, na en-
fermaria e no internamento.

 P Não têm autonomia de decisão?
 R Não, todas as decisões são discuti-

das com o assistente, mas desde cedo 
somos encorajados a propor uma deci-
são. É uma autonomia tutelada.

 P Não é exigir demais que propo-
nham terapêuticas a uma doença so-
bre a qual se sabe tão pouco?

 R O atendimento da covid-19 foi sem-
pre muito protocolado e o uso experi-
mental de alguns medicamentos era 
feito com o intuito de que, como não 
sabíamos o que oferecer aos doentes, 
tínhamos de oferecer alguma coisa. 
Tudo era muito discutido. É verdade 
que havia um grande grau de incer-
teza, sobretudo para os assistentes, 
que davam ou não o aval a estas te-
rapêuticas. Mas foi um orgulho ter 
estado na unidade onde, a par com 
os cuidados intensivos, se usavam as 
técnicas mais sofisticadas. Foi um 
bom momento de aprendizagem.

 P Estava preparado? 
 R Somos impetuosos, queremos aju-

dar e nem sempre pensamos se esta-
mos preparados. Mas nunca tive de 
tomar decisões sozinho e senti que 
estava preparado.

 P Não bloqueou?
 R Não, mas havia sempre com quem 

discutir.

 P Qual foi o período mais difícil?
 R O início, por ter sido uma fase de 

adaptação a um horário completamen-
te diferente, de 12 a 15 horas consecuti-

PANDEMIA

Carlos Alves Interno de Pneumologia no Hospital Fernando Fonseca

vas. Chegava a casa às 23h, com todas 
as práticas de desinfeção, e acordava 
às 7h para estar no hospital a rece-
ber a visita às 8h30. Até cinco vezes 
por semana, às vezes dois ou três dias 
consecutivos. Foi muito desgastante. 
Infelizmente, por uma situação pesso-
al, tive o meu avô internado, o que me 
causou um duplo desgaste. Nos dias 
em que não estava a trabalhar, ia ao 
hospital vê-lo.

 P Com covid-19 no Amadora-Sintra?
 R Sim, com 91 anos. Acabou por cor-

rer bem, apesar de um internamento 
muito longo. Foi muito cansativo, es-
pecialmente pela questão familiar.

 P Terá infetado o seu avô?
 R Não, infelizmente foi uma das situ-

ações de lares.

 P Amadureceu?
 R Foi especialmente difícil porque os 

familiares não podem ir ao hospital e 
eu era o filtro da minha família. Aca-
bei por ter a felicidade de o poder ver 
porque trabalhava no hospital. Não 
poder ver os doentes internados foi 
difícil para as famílias e só se percebe 
passando por isso. É uma barreira 
desumana à prática da Medicina.

OS INTERNOS FORAM 
DE FACTO PILARES  
E, SE NÃO 
EXISTISSEM, ERA 
MUITO COMPLICADO  
PARA O HOSPITAL

NÃO PODER  
VER OS DOENTES 
INTERNADOS  
É UMA BARREIRA 
DESUMANA  
À MEDICINA

 P Ter um familiar doente covid fará 
de si um médico diferente?

 R Compreendi a dificuldade de estar 
do outro lado. É difícil saber o que 
se está a passar, as decisões que são 
tomadas e manter-me afastado. Gos-
to do contacto com os doentes, da 
empatia, sentir que confiam em mim. 
Mas no primeiro dia que vi um doente 
covid, parecia um astronauta e senti 
uma grande barreira física, muito re-
ceio. Percebi que é muito mais difícil 
estar do outro lado e ter algo que nin-
guém quer ter.

 P Viu algum doente da sua idade com 
manifestações graves de covid-19?

 R Sim, para estar no meu serviço já 
tinha uma forma grave, ou seja, insu-
ficiência respiratória. Sim, tive alguns 
ventilados invasivamente. Marca-nos 
e deve alarmar a comunidade.

 P Repetia a experiência?
 R Se fosse necessário, claro que sim.

 P Mudaria algo?
 R Não teria o receio inicial de con-

tactar com os doentes. Mas o medo é 
inconsciente.

 P Ficou frustrado?
 R Não, embora sempre que um doen-

te jovem é ventilado ficamos frustra-
dos. A pensar se a evolução poderia ter 
sido diferente. O impacto emocional 
é diferente quando o doente tem 30 
ou 90 anos. Podia ter sido comigo. 
Sonho muito com os doentes. É difícil 
de perceber para quem é de fora da 
profissão. Há uma dificuldade de des-
ligarmos que pode ser pouco saudável 
para a nossa vida pessoal. 

 P Com o que está a sonhar?
 R Em poder fazer a minha vida nor-

mal, estar com a minha família de 
forma descontraída. Já somatizava, 
achava que tinha febre... 

camartins@expresso.impresa.pt

No início, Carlos Alves diz que sentiu receio de contactar com os doentes. Rapidamente ultrapassou, mas a experiência marcou-o
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JUSTIÇA

Há uma revolução à vista na Relação de Lisboa
É inédito. Há cinco candidatos ao lugar do ex-presidente Orlando Nascimento. Tudo por causa da Operação Lex

Rui Gustavo

Depois do ‘terramoto’ judicial 
que levou à demissão do pre-
sidente Orlando Nascimento 
e à queda em desgraça do seu 
antecessor, Vaz das Neves, 
envolvido no maior escândalo 
de corrupção que já atingiu os 
tribunais portugueses, há uma 
revolução à vista na Relação de 
Lisboa. Pela primeira vez, são 
cinco os candidatos ao lugar 
de presidente, ao contrário dos 
habituais dois concorrentes. 
E, também pela primeira vez, 
é muito provável que seja uma 
mulher a presidir a um dos tri-
bunais mais importantes do 
país, onde são apreciados os re-
cursos dos casos julgados nas 
comarcas da região de Lisboa. 

Guilhermina de Freitas, a pre-
sidente interina que substituiu 
Orlando Nascimento quando 
este se demitiu, em março de 
2020, depois de o “Público” no-
ticiar que autorizou a utilização 
do Salão Nobre do tribunal para 
uma sessão privada de justiça 
de uma empresa de Vaz das Ne-
ves, quer continuar no cargo e já 
anunciou aos outros desembar-
gadores a sua disponibilidade. 
Na carta enviada aos colegas, 
a desembargadora diz que irá 
pedir ao Conselho Superior 
da Magistratura uma fórmula 
“inequívoca para distribuição 
aleatória dos processos”. Em 
causa está o facto de durante a 

investigação da Operação Lex 
se ter descoberto que quer Vaz 
das Neves quer Orlando Nasci-
mento distribuíam processos 
manualmente, ao invés de o fa-
zerem por sorteio. Num dos ca-
sos, Orlando Nascimento apre-
ciou um recurso de Rui Rangel, 
o juiz que é o principal arguido 
da Operação Lex, e deu-lhe ra-
zão, obrigando o “Correio da 
Manhã” a pagar-lhe uma in-
demnização. Esta decisão seria 
revertida pelo Supremo.

Esta candidatura da atu-
al presidente é vista por al-
guns desembargadores como 
uma espécie de continuida-
de do mandato de Orlando 
Nascimento, e assim que foi 
anuncia da saltou imediata-
mente uma outra candidata 
de peso: Ana Azeredo Coelho, 
ex-presidente da comarca 
da Grande Lisboa Noroeste 
(uma das comarcas-piloto da 
nova organização judiciária) 
e ex-chefe de gabinete do 

lugares importantes na hie-
rarquia do mundo judi cial e 
recebeu um louvor público do 
atual secretário de Estado da 
Justiça, o também juiz Mário 
Belo Morgado.

“Tem ligações aos meios 
mais poderosos da judicatu-
ra”, explica um magistrado 
que não quer ser identificado. 
“Faltavam os candidatos dos 
descamisados”, ironiza. Avan-
çou então António Ferreira 
Almeida, o juiz mais antigo 
da Relação de Lisboa, que se 
vai jubilar para o ano. Aos 67 
anos, este juiz garante que vai 
“romper com práticas há mui-
to enraizadas”, com as quais, 
“ainda que discordando, a ge-
neralidade dos colegas se vai 
conformando”. Na carta que 
enviou aos colegas, Ferreira 
Almeida afirma querer “virar a 
página” da Operação Lex.

Depois foi a vez de Moraes 
Rocha, presidente da 3ª secção 
do tribunal, que garantiu aos 
colegas não depender de “qual-
quer braço tutelar” e afirmou 
que no último ano se recusou 
a participar na distribuição de 
processos “nos termos em que 
era levada a efeito”. Bastan-
te crítico, o juiz admite que o 
“prestígio implica valores” e 
que “não será tarefa fácil” repor 
o prestígio que a instituição me-
rece. Fontes do tribunal garan-
tem que estes dois candidatos 
não serão, à partida, grandes 
favoritos à vitória final.

A única candidata que ainda 
não formalizou um lugar na 
corrida à presidência é vista 
como uma possível vencedora. 
Adelina Barradas de Oliveira 
é a quinta candidata porque, 
acredita, “quantos mais can-
didatos houver, mais transpa-
rente será a eleição”. Porquê? 
“Porque nas últimas eleições, 
e na maioria das eleições nos 
tribunais, há sempre duas 
candidaturas. E diz-se que o 

segundo só avança para o ou-
tro não ganhar. Assim, há mais 
transparência e ninguém pode 
dizer que só ganhou um por-
que não havia concorrente.” 
Para esta juíza, que já foi diri-
gente sindical e é autora de um 
poema que chegou a ser atribu-
ído (erradamente) a Sophia de 
Mello Breyner, a imagem que 
se colou ao tribunal depois do 
escândalo de corrupção — Rui 
Rangel é suspeito de receber 
dinheiro para tentar influenci-
ar decisões — “é triste” e “tem 
de ser revertida”. As eleições 
são no final de setembro.

rgustavo@expresso.impresa.pt

Vaz das Neves já foi presidente e deverá ser acusado de corrupção pelo Ministério Público. 
Orlando Nascimento saiu da presidência e agora está a braços com um processo disciplinar

Conselho Supe rior da Magis-
tratura. Na carta de candida-
tura, assume que a Relação 
de Lisboa “viveu episódios de 
enorme gravidade” e “viu-se 
confrontada com uma aten-
ção mediática negativa sem 
precedentes”. Para esta de-
sembargadora, a situação é 
“profundamente injusta”, 
tendo em conta o “tremen-
do esforço” dos juízes. Ain-
da relativamente jovem, esta 
desembargadora já ocupou 

Há candidatos que 
consideram “injusta” 
a imagem que se colou 
ao tribunal. Outros 
dizem que tem  
de se “virar a página”
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VERÃO DOIS
GELADOS DE 
CONVERSA

A atual secretária 
de Estado para  
a Cidadania  
e Igualdade  
afirma que os 
portugueses estão 
mais solidários e 
atentos às vítimas 
de violência 
doméstica, mas 
lamenta que haja 
na Assembleia 
um partido que 
incita ao ódio. 
E fala da ponta 
de um icebergue 
de estereótipos 
e preconceitos 
raciais, sexuais 
e de género 
que importa 
esclarecer e 
desmontar. “Para 
que ninguém 
fique para trás” 

Texto Bernardo Mendonça  
Foto Ana Baião

 P Como vê a declaração do líder do PSD, 
Rui Rio, que admitiu uma possível apro-
ximação ao Chega?

 R Qualquer aproximação à narrativa e à 
estratégia de um partido como o Chega 
não traz nada de positivo para a nossa 
democracia. E se um líder de um par-
tido como o PSD, da direita democrá-
tica liberal, quer trazer soluções para o 
nosso país terá de repensar qual o seu 
caminho e as soluções que apresenta. 
Porque a grande marca destas narrativas 
de ódio, de segregação e polarização 
social é dividir para reinar, confundir a 
sociedade e não apresentar nenhuma 
solução construtiva. É isso que queremos 
para a democracia que tanto nos custou 
a conquistar e consolidar? Não.

 P Os discursos parecem estar a extre-
mar-se. É inevitável?

 R Não é desejável. Temos de ter um de-
bate público assente em racionalidade, 
em informação e evitar o extremismo. 
O extremismo gera divisão, conflito, faz 
perder a face. Não permite o diálogo, 
a compreensão, a literacia e o que se 
chama na psicologia social: a hipótese 
de contacto. Temos de conhecer a outra 
pessoa que entendemos como diferente 
e só convivendo, só vivendo em bairros 
onde existem pessoas de várias raças, é 
que conseguimos desenvolver relações 
de empatia que nos permitem perceber 
que a outra pessoa é igual a nós. Nos seus 
sonhos, nas suas dificuldades.

 P Há quem considere que alguns ativis-
tas pecam pelos discursos extremistas, 
por afastarem mais em vez de conquis-
tarem novos aliados... Sente isso?

 R Há muita diversidade e variabilidade 
nas estratégias do ativismo. Umas mais 
discursivas, outras mais belicistas, de 
confronto, para agitar consciências e 
mentalidades. As pessoas têm que ter 
espaço para dar voz à sua indignação, 
frustração e à violência que durante 
a sua vida toda estiveram sujeitas. Te-
mos de ter uma atitude de empatia e 
compreensão. Culpar quem aponta a 
discriminação, a desigualdade, àquilo 
que ainda são passos que temos de dar 
para os direitos humanos, é fazer um 
favor aos principais responsáveis pelo 
acentuar do extremismo e radicalismos 
e incitamento ao ódio. 

 P O dirigente da SOS Racismo Mama-
dou Ba escreveu recentemente no Ex-
presso: “Não me peçam calma nem con-
tenção porque estou cansado dos vossos 
pedidos. Até quando me vão acusar de 

ser responsável pelo racismo de que sou 
vítima? Até quando continuarão a dizer 
que sou igual àqueles que me violentam 
e me querem matar?” Que comentário?

 R O discurso de uma pessoa racializada 
e ativista pode ser visto como desestabi-
lizador para quem tinha a certeza de que 
vivíamos numa sociedade de luso tropi-
calismo em que tudo estava bem. Não 
podemos avaliar, nem julgar as pessoas 
que sofreram e sofrem [na pele] e lutam 
pelos direitos humanos. Os ativistas dos 
direitos humanos fazem um trabalho 
para toda a sociedade. E não só falam e 
dão conhecimento além da espuma dos 
dias como prestam serviços, ajudam e 
capacitam pessoas. São essenciais.

 P Um das grandes preocupações du-
rante o confinamento era o aumento da 
violência doméstica. Sei que se esperava 
um boom de casos denunciados no des-
confinamento. Aconteceu?

 R A casa é o sítio mais perigoso para as 
mulheres e crianças. É lá que estão ex-
postas a mais agressões, a mais vio lência, 
dentro da própria família. E, portanto, 
esta ideia de confinamento começou a 
assustar-me. Os pedidos de ajuda foram 
aumentando gradualmente. O eco que 
tivemos da parte das equipas técnicas foi 
que eram situações de violência já pree-
xistentes que obviamente num quadro 
de pandemia se intensificaram. Desde 
janeiro até 15 de agosto contam-se 10 
homicídios no quadro de violência do-
méstica. [7 mulheres, dois homens e uma 
criança.] Um já é demais. Inquieta-me 
que exista ainda violência doméstica e 
situações de mulheres que desconhecem 
ainda as ajudas que podem ter. E esse 
é um caminho que temos de continuar 
a fazer. Durante a pandemia, 881 pes-
soas [499 mulheres, 328 menores e 24 
homens] foram acolhidas em contexto 
de violência doméstica. E entre março 
e julho, 553 mulheres e crianças auto-
nomizaram-se, saíram das estruturas de 
acolhimento e voltaram a uma vida segu-
ra. O que é curioso é que neste contexto 
de covid-19 verificámos que há uma mai-
or vontade da sociedade de denunciar e 

A 
secretária de Estado 
chega à geladaria emo-
cionada. Acabara de per-
der uma grande amiga, 
a engenheira agrícola, 
ativista, que foi também 
autarca e dirigente do 
Bloco de Esquerda, Ma-
ria do Carmo Bica. “Ela 

marcou a minha vida pessoal e profis-
sional. Ensinou-me muito sobre o valor 
do Interior, que não poderia continuar a 
ser visto apenas como paisagem.” Rosa 
Monteiro muda de assunto e conta-nos 
que os gelados são para si um fator de 
alívio, de recompensa e satisfação. Es-
colheu pistáchio, o sabor de sempre. E 
juntou-lhe caramelo salgado. “Em dias 
intensos, trabalhosos, ou quando estou 
em baixo, vou comer um gelado. Seja 
verão ou inverno.” Começámos por um 
dos temas quentes da atualidade.

 P Dados do Inquérito Social Europeu 
indicam que quase dois terços dos por-
tugueses manifestam pelo menos uma 
forma de racismo e apenas 10% da po-
pulação discorda de todas as crenças 
racistas. Surpresa?

 R Como socióloga e cientista social, [sei 
que] estes inquéritos do European Social 
Survey estudam as atitudes e representa-
ções sociais que temos e as quais, muitas 
vezes, não temos consciência que temos, 
seja na área na discriminação étnico-
-racial ou nas questões da desigualdade 
de género. Nós avançámos imenso e eli-
minámos da legislação a discriminação 
direta. O Artigo 13 da Constituição ga-
rante o princípio da não discriminação e 
igualdade de todas as pessoas indepen-
dentemente da sua religião, sexo, raça, 
opção política, orientação sexual. Mas 
usando a metáfora do iceberg, há uma 
parte que está por baixo. Nem sempre te-
mos a consciência dos estereótipos, dos 
[nossos] preconceitos, da forma como 
concebemos o que é ser homem e mu-
lher, o que é ser branco ou o que é ser 
de uma outra etnia ou grupo social. Na 
socialização habituamo-nos a reproduzir 
preconceitos e visões estereotipadas...

 P Os portugueses não têm consciência 
dos seus preconceitos?

 R Sim. Há um caminho a fazer e a abrir, 
seja na educação ou nas organizações 
de trabalho. Por exemplo, é preciso co-
nhecer e explorar os preconceitos e en-
viesamentos inconscientes na seleção e 
recrutamento de pessoas, perceber se 
os nossos ambientes profissionais e ins-
titucionais no geral oferecem as mesmas 

oportunidades a todas as pessoas, inde-
pendentemente do seu sexo, orientação 
sexual, identidade de género, etnia ou 
raça. E olhar com sentido crítico para 
aquilo que somos e para as instituições 
e organizações sociais que temos. Com 
racionalidade, com informação, com 
dados, começamos a poder dar visibi-
lidade à dimensão da discriminação e 
desigualdade que muitas pessoas vivem.

 P Portugal é ainda um país maioritaria-
mente racista?

 R Não podemos colocar a questão nes-
ses termos, porque cria segregação e 
uma ideia de penalização para o país. 
Temos uma legislação antidiscrimina-
tória, mas nas práticas quotidianas, nas 
conceções das pessoas existem [ainda] 
um conjunto de representações que as-
sentam em relações assimétricas. Exis-
tem de facto mecanismos [na sociedade] 
que perpetuam e têm perpetuado a dis-
criminação e a desigualdade.

 P Vivemos tempos de escalada de ódio 
racial. O Chega, o partido mais à direita 
na Assembleia, é o principal motor disto?

 R É. Há um partido na Assembleia da 
República que tem uma retórica de ódio 
e de incitamento à violência. Quando 
um deputado se dirige a uma deputada 
e diz ‘vá para a sua terra’, é uma linha 
da qual não há retorno e não podemos 
ignorar. Com toda a insegurança onto-
lógica que esta pandemia e crise vem 
trazer existem um conjunto de agentes 
que utilizam e instrumentalizam este 
ambiente natural de medo, de forma 
populista. Temos que resistir e dizer que 
essas forças não trazem soluções, não 
resolvem nada, só querem criar guerra, 
instabilidade social, quebrar os princí-
pios de laço e coesão social, os valores 
da democracia. Existe um projeto de 
sociedade democrática e de igualdade 
para todas as pessoas. Para que ninguém 
fique para trás. E, repare, os dados di-
zem que os imigrantes são contribuintes 
líquidos para a segurança social. Contri-
buem mais do que beneficiam do nosso 
sistema de proteção social.

QUANTOS NOMES DE 
RUA COM MULHERES 
FAMOSAS EXISTEM? 
NÃO HÁ MUITAS

A CASA É O SÍTIO 
MAIS PERIGOSO  
PARA AS MULHERES 
E CRIANÇAS

CULPAR QUEM 
APONTA A 

DISCRIMINAÇÃO  
É FAZER UM FAVOR 

A QUEM INCITA  
AO ÓDIO

Rosa Monteiro
Secretária  

de Estado para  
a Cidadania  
e Igualdade 
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Mais sugestões em 
boacamaboamesa.expresso.pt

ajudar diretamente as mulheres vítimas 
de violência doméstica. Quer sejam fami-
liares, amigos, vizinhos. Estamos todos 
mais conscientes que a violência não é 
um assunto da mulher.

 P No nosso país, a desigualdade de gé-
nero manifesta-se ainda de múltiplas 
formas, na diferença dos salários, nas 
pensões, nas tarefas domésticas, nos 
cargos de poder. “It’s a man’s world”, 
como cantava James Brown?

 R Ainda. Mas cada vez mais as mulheres 
têm consciência de que têm capacidade, 
competência e lugar nos cargos de de-
cisão: na vida pública, na vida política e 
das empresas. As ditas cotas, as políticas 
de paridade são fundamentais para abrir 
um caminho de reconhecimento. Mas 
temos muito a fazer. A disparidade é 
enorme. E há a armadilha da igualda-
de formal. Achamos que é tudo igual, 
porque está na lei. Mas no país real as 
mulheres continuam numa situação de 
desvantagem e desigualdade relativa-
mente aos homens em muitos sectores 
e dimensões da sua vida: a sobrecarga 
de tarefas domésticas, as questões de vio-
lência, a vulnerabilidade, e até a forma 
como ocupam o espaço público. Quantos 
nomes de rua com mulheres famosas 
existem? Não há muitas. O espaço pú-
blico reflete o machismo da sociedade.

 P O que é para si o sonho de uma noite 
de verão?

 R É uma noite quente e longa a ouvir 
música e a apreciar um bom vinho e 
uma boa conversa. O tema que mais ouvi 
durante a pandemia foi o ‘Party Girl’, da 
Michelle Gurevich.

 P É uma party girl [rapariga festiva]?
 R Houve muitos momentos em que fui 

uma party girl. O que mais tenho sau-
dades é de dançar. Tenho saudades das 
discotecas, das festas e da liberdade que 
dançar nos dá. Éramos tão felizes e não 
sabíamos.

 P O que anda a ler?
 R Acabei de ler “O Silêncio das Mu-

lheres”, de Pat Barker. É o recontar da 
história da “Ilíada” na perspetiva das 
mulheres. É um livro notável.

 P Qual foi para si a melhor descoberta 
neste confinamento?

 R Redescobri-me jardineira. Enchi a 
casa de flores plantadas e estão mara-
vilhosas.

bmendonca@expresso.impresa.pt

Agradecimento à geladaria Unico Gelato

POSTAIS DO SUL

A primeira 
sede da Ordem  
de Cristo

Território habitado desde a Idade 
do Bronze (3300 a 700 a.C.), Cas-
tro Marim conhece destaque du-
rante a ocupação romana quan-
do, com o nome Baesuris, foi um 
importante entreposto comercial. 
No domínio muçulmano e após 
a Reconquista cristã, entra em 
declínio, travado com a atribui-
ção de privilégios pelos reis D. 
Afonso III e D. Dinis. Este último 
fixou em Castro Marim a primei-
ra sede da Ordem de Cristo, her-
deira dos Templários, no ano de 
1319. Contudo, logo em 1356, a 
ordem muda-se para Tomar, e 
as dificuldades em estabelecer 

população persistem. Os Desco-
brimentos dão novo fôlego à vila, 
que se torna na principal praça no 
combate à pirataria na costa sul, 
e o dinamismo prolonga-se até ao 
séc. XVII, quando são construí-
dos os fortes de S. Sebastião e de 
Santo António e é restaurado o 
castelo medieval. Mas o sismo 
de 1755, que provocou extensos 
danos na vila, marca novo virar 
de página. O assoreamento dos 
terrenos, entre Castro Marim e 
o rio Guadiana, e a criação de V. 
R. de Santo António acentuam 
esse declínio, que já só é invertido 
no final do século passado, com 
o turismo e algumas atividades 
económicas, onde sobressai a sa-
licultura. Ainda assim, hoje com 
cerca de 7 mil habitantes, Castro 
Marim está ainda longe do fulgor 
de outros tempos.

João Mira Godinho
sociedade@expresso.impresa.pt

PROSA — 
ANTOLOGIA 

MÍNIMA
Fernando Pessoa

Tinta da China
€15,90

Apesar da sua 
importância como 

poeta, a maior parte 
do espólio de 

Fernando Pessoa é 
composta por textos 

em prosa. Desse 
vasto manancial, 
Jerónimo Pizarro 

(um dos mais ativos 
pessoanos) arrancou 

uma notável e 
heterogénea 

antologia: ensaios, 
crónicas, cartas, 

prefácios, desabafos, 
aforismos. Um 

regalo.

GENTE ACENANDO 
PARA ALGUÉM 

QUE FOGE
Paulo Faria
Minotauro

€14,90
Excelente tradutor 

(de Cormac 
McCarthy e Don 

DeLillo, entre 
outros), Paulo Faria 

só se estreou na 
ficção quase aos 50 

anos, com “Estranha 
Guerra de Uso 
Comum”. Este 

segundo romance, 
em que volta a 

destapar as feridas 
deixadas pela 

Guerra Colonial, 
confirma as suas 

qualidades de 
narrador.

AFAGANDO A 
FACE DE LORCA

Vários autores
Companhia  

das Ilhas
€17

Com seleção e 
tradução de 

Francisco Craveiro 
de Carvalho, esta 

belíssima antologia 
de poemas é, como 
sugere o prefácio 

(em verso) de 
Manuel Portela, 
“uma leitura em 
segundo grau”, 

sempre atenta às 
secretas afinidades 

entre poetas 
estrangeiros, de 

Amalia Bautista a 
Charles Simic, de 

Billy Collins a 
Jennifer Clement.

LEITURAS DE VERÃO

FESTA BRANCA COM PORTAS O então líder do CDS não resistia a 
uma boa festa e esta — a Festa Branca do extinto e icónico Clube da 
Casa do Castelo, em Albufeira — era irresistível. Em 2001, ano da 
célebre candidatura à Câmara de Lisboa onde prometeu “ficar” mesmo 
como vereador (não ficou), Paulo Portas reservou o verão para carregar 
energias e espalhar charme político. Aqui ao lado da ‘tia’ Cinha Jardim, 
uma amiga de sempre e presença habitual em eventos do CDS. Cinha 
Jardim que chegou a assumir em entrevista que, mesmo quando era 
companheira de Pedro Santana Lopes, votava CDS. Curiosamente, os 
dois — Santana e Portas — enfrentaram-se nessa campanha e tiveram 
sortes muito diferentes: Santana conseguiu uma vitória surpreendente 
que contribuiu para o fim do guterrismo; Portas ficou muito aquém  
das expectativas, com apenas 7,5% dos votos. A ascensão de Durão 
Barroso mudaria o destino de ambos. FOTO JOSÉ PEDRO TOMAZ

ESCALDÃO POLÍTICO

Quinta De São Bernardo  
— Winery & Farmhouse
Caminho do Rio, 33, Vila Jusã, 
Mesão Frio
Tel. 967 293 773
A unidade compõe-se de pequenos 
luxos, como as piscinas privadas 
das villas ou a infinita, que serve  
os sete quartos. Autêntico, aposta 
em experiências da vinha à adega  
e em amplas varandas sobre o rio, 
onde servem propostas 
gastronómicas farm to table. 
Novidade este verão são dois 
espaços: uma estufa para jantares 
privados e um cais para 
piqueniques. A partir de €185.

Villa Galé Douro Vineyards
Quinta do Val Moreira, Marmelal, 
Armamar
Tel. 254 247 000
A unidade de charme, associada à 
Quinta do Val Moreira, está 
novamente de portas abertas e com 
muitas novidades: são agora 49 
quartos, um restaurante, uma nova 
piscina e um parque infantil, 
envoltos pelo cenário ímpar dos rios 
Douro e Tedo. A tempo do verão e 
das vindimas, há diversas 
promoções para aproveitar em 
família. A partir de €162.

Casa do Rio
Quinta do Orgal, Castelo Melhor, 
Vila Nova de Foz Côa
Tel. 254 318 081
Abraçada pela paisagem agreste do 
Douro Superior, a arquitetura 
contemporânea funde-se com a 
paisagem. Pode relaxar nos seis 
quartos (só para adultos) e 
divertir-se em visita com prova de 
vinhos, trilhos pedestres pelas 
vinhas, bicicletas BTT ou no rio. A 
casa disponibiliza ainda um barco 
privado. A partir de €150.

Quinta Nova Luxury  
Winery House
Covas do Douro, Sabrosa
Tel. 969 860 056
Em 2020 celebra 15 anos de 
enoturismo com uma festa  
que se faz de mimos para os 
hóspedes e programas para  
toda a família. Convida-se a 
percorrer os 250 anos da 
propriedade, provar os néctares e 
experimentar a cozinha dos 
restaurantes da unidade. 120 
hectares de ar puro e 11 quartos 
renovados oferecem conforto sob o 
mote “Slowliving no Douro”.  
A partir de €180.

Quinta da Gricha
Ervedosa do Douro, São João  
da Pesqueira
Tel. 967 255 553
Exclusiva e recatada, esta 
propriedade da Churchill’s desde 
1999 devolve a magia do Douro  
em cada recorte da paisagem 
sublime. Entre os muitos recantos, 
da adega ao amplo espaço exterior, 
é um verdadeiro refúgio muito 
personalizado e familiar. Tem 
apenas quatro quartos e 
experiências que se multiplicam 
pelos ótimos vinhos aqui  
produzidos desde 1852, como  
atesta a tradicional adega.  
A partir de €200.

Vintage House
Rua António Manuel Saraiva, 
Pinhão, Alijó
Tel. 254 730 230
A casa 5 estrelas da Taylor’s no 
Douro fica no emblemático Pinhão 
e é ponto de partida para múltiplas 
experiências na região. Debruçado 
sobre o rio, os longos jardins e a 
piscina exterior da Vintage House 
convidam a preguiçar por ali, mas lá 
fora, nas abundantes quintas, há 
propostas como piqueniques nas 
vinhas, provas de vinhos e passeios 
no rio e entre a natureza.  
A partir de €135.

Six Senses Douro Valley
Quinta de Vale Abraão,  
Samodães
Tel. 254 660 600
Com grandes descontos para 
profissionais de saúde e 
portugueses, este é o tempo certo 
para visitar um espaço que eleva o 
Douro a um patamar superior. Com 
60 quartos e villas, oferece uma 
experiência em total harmonia com 
a natureza exuberante do Douro, os 
vinhos, a gastronomia e o conforto 
luxuoso dos alojamentos, que se 
estendem ao fabuloso Spa. Se 
conseguir sair do resort, que tem 
muito para explorar, aventure-se 
nas quintas circundantes com 
provas e passeios de barco.  
A partir de €395.

Ventozelo Hotel & Quinta 
Ervedosa do Douro,  

São João da Pesqueira
Tel. 254 732 167

Natureza, floresta 
mediterrânica, vinha, vistas 

desafogadas, o rio ali tão 
perto, ar puro, privacidade e 

muito espaço. A quinta secular 
transformou-se em 

alojamento, de portas abertas 
há cerca de um ano. A 

novidade estival é o cais fluvial, 
um acesso privilegiado para 

quem chega de barco. Tem 29 
quartos distribuídos pela 

quinta, 22 a uso nos próximos 
meses, garantindo 

distanciamento entre os 
hóspedes.

A partir de €115.

Douro meu
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Projeto liderado por 
mulheres, entre as quais a 
candidata ao Nobel Elvira 
Fortunato, terá resultados 
até março de 2021

Teste inovador  
para detetar covid  
nos esgotos avança

Um biossensor ecológico vai 
permitir detetar de forma rá-
pida a presença de coronavírus 
nas estações de tratamento de 
águas residuais (ETAR). O pro-
jeto Eco2Covid conta com um 
investimento de perto de meio 
milhão de euros (€482.666) de 
apoio estatal no contexto da 
pandemia de covid-19 e resulta 

de uma parceria da empresa 
Tejo Atlântico com a Universi-
dade de Coimbra, a Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa 
e a INOVA+.

“A ideia é utilizar tecnologia 
de baixo custo, já desenvolvida 
pelas duas universidades para 
outras funções, e aplicá-la para 
a deteção do vírus em vários 
pontos das ETAR”, explica ao 
Expresso Elvira Fortunato, di-
retora do CENIMAT — Centro 
de Investigação de Materiais da 
FCT-UNL. “A tecnologia utili-

CIÊNCIA

zada é semelhante à dos testes 
de gravidez ou de glicose, é fei-
ta com materiais reutilizáveis 
e tem um conceito ótico e ou-
tro eletroquímico”, acrescenta 
a investigadora, considerada 
uma pioneira mundial na ele-
trónica de papel.

Segundo a Águas do Tejo 
Atlântico, “esta ferramenta 
prevê a deteção do vírus de 
forma expedita, in situ e com 
baixo custo, algo que até à data 
não é possível, e pretende tam-
bém ser segura, de fácil utiliza-
ção pelos diferentes interveni-
entes no processo e constituída 
maioritariamente por mate-
riais biodegradáveis, com um 
impacto ambiental reduzido”.

O projeto é liderado por mu-
lheres — além de Elvira Fortu-
nato conta com as investigado-
ras Goretti Sales, da Unidade 
de Ciências Biomoleculares 
Aplicadas da Universidade de 
Coimbra, Raquel Sousa, do 

INOVA+, e Rita Alves, da Tejo 
Atlântico — e envolve duas de-
zenas de investigadores nos 
próximos seis meses. São espe-
rados resultados conclusivos 
até final do primeiro trimestre 
de 2021 e a nanotecnologia que 
está a ser desenvolvida será pa-
tenteada para futura comercia-
lização em Portugal e noutros 
países.

Um outro projeto — o COVI-
DETECT, liderado pela Águas 
de Portugal em parceria com 
outras entidades — já permi-
tiu comprovar a presença de 
material genético do vírus nos 
esgotos e que a carga viral é 
removida com o tratamento 
dos efluentes. A investigação, 
iniciada em abril, analisou 200 
amostras recolhidas em ETAR 
de Lisboa, Cascais, Gaia e Gui-
marães, que servem 20% da 
população nacional.

Carla Tomás
ctomas@expresso.impresa.pt

ALGARVE

Cruzeiros abrem guerra 
entre Lagoa e Portimão
Ferragudo contesta dragagens no rio Arade para aumento  
da capacidade do porto de cruzeiros de Portimão, na margem oposta

João Mira Godinho

O aumento da capacidade do 
porto de cruzeiros de Portimão 
é, há muito, um desejo tanto do 
município algarvio como da Ad-
ministração dos Portos de Sines 
e Algarve (APS). A infraestrutu-
ra é vista como uma importante 
porta de entrada de turistas — 
com uma subida constante até 
36.786 passageiros desembarca-
dos em 2018 e uma descida para 
22.861 em 2019. Esta redução é 
explicada pelo assoreamento da 
barra e pela cada vez maior di-
mensão dos navios de cruzeiros, 
que o porto portimonense já não 
tem capacidade para receber. 
Pelo que o anúncio da entrada 
em consulta pública do Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) 
da obra foi recebido como uma 
excelente notícia tanto pela au-
tarquia como pela APS, que pro-
move o projeto. Mas do outro 
lado da foz do rio Arade, em Fer-
ragudo, no concelho de Lagoa, 
a reação foi bem diferente. “Se 
eu morar num r/c e quiser ter 
uma girafa, não faço um buraco 
na casa do vizinho de cima para 
caber o pescoço”, resume Luís 

Veríssimo, presidente da Junta 
de Freguesia de Ferragudo.

O projeto de Aprofundamento 
e Alargamento do Canal de Na-
vegação do Porto de Portimão 
prevê a dragagem de 4.630.000 
m3 (4.010.000 m3 numa primei-
ra fase) de areias e outro mate-
rial do leito da foz do Arade, de 
forma a permitir a acostagem 
de cruzeiros com um compri-
mento até 334 metros e calado 
de 8,33 metros. Para isso, o ca-
nal de navegação será alargado 
de 150 para 215 metros e a pro-
fundidade passará de 8 para 10 
metros. A atual bacia de rotação 
aumentará de 355 para 500 me-
tros de diâmetro, e nascerá uma 
segunda bacia para os cruzeiros 
manobrarem, no anteporto, ini-
cialmente com 350 metros de 
diâmetro, mas a alargar também 
até 500 no futuro.

“Ao longo de todo o processo, 
nunca fomos contactados pela 
APA [Agência Portuguesa do 
Ambiente] ou pela APS. Quer 
dizer, é a tal questão da girafa, 
mesmo que eu queira fazer o 
buraco, pelo menos tenho de fa-
lar com os condóminos, não é?”, 
questiona o autarca, que diz ape-
nas ter sido informado da con-

sulta pública do EIA “no último 
dia de julho, quando o procedi-
mento terminava 10 dias depois, 
a 11 de agosto”. E, perante o que 
está previsto, não vê qualquer 
vantagem para a freguesia. “Di-
zem que vão depositar parte das 
areias dragadas nas praias do 
Molhe e do Pintadinho [ambas 
em Ferragudo]. Já no final dos 

anos 90 fizeram isso, na praia da 
Angrinha, e deram cabo daquela 
zona. Não queremos dragados 
nas nossas praias”, refere. “Há 
linhas de escoamento de águas 
pluviais que vão desaparecer”, 
continua Luís Veríssimo, e as 
inundações na zona baixa de 
Ferragudo “vão tornar-se um 
problema nos períodos em que 

maior pluviosidade coincida 
com a preia-mar”.

“Há ainda a marina de Fer-
ragudo, que está em tribunal 
mas não está abandonada. Com 
esta obra, a marina fica inviabi-
lizada”, lembra o presidente da 
Junta. A construção da marina 
de Ferragudo foi anunciada em 
2008 por um investidor privado, 
mas o projeto pouco avançou, e 
em 2018 a licença foi revogada 
por as obras não se terem inici-
ado no tempo devido. O investi-
dor contestou e a decisão final 
ainda não é conhecida.

Contactada pelo Expresso, 
a APA refere que “o procedi-
mento de Avaliação de Impacto 
Ambiental [AIA] encontra-se, 
no presente, em fase de ava-
liação”, garantindo que “as 
questões técnicas colocadas 
[...] serão temas considerados 
na avaliação que se encontra 
em curso”. A “compatibilida-
de deste projeto com outros 
existentes ou previstos será um 
aspeto igualmente a ponderar 
na análise técnica em curso”. 
A APA assegura ainda que “foi 
promovido, à semelhança do 
que se verifica para todos os 
processos de AIA, um período 
de consulta pública de 30 dias 
úteis, os quais decorreram de 
1 de julho a 11 de agosto”, e adi-
anta que, “nesse âmbito, foram 
contactadas as Câmaras Muni-
cipais de Portimão e Lagoa”, 
por correio e e-mail, “a 30 de 
junho de 2020”. Também “as 
Juntas de Freguesia de Ferra-
gudo e Portimão foram contac-
tadas através de envio de ofício 
via e-mail”, diz a APA.

Quem não se conforma é Luís 
Veríssimo, que é acompanhado 
nas críticas ao projeto pela Câ-
mara de Lagoa e também por 
populares. Uma petição pública 
entretanto criada contra a obra 
— onde é destacado o proble-
ma da poluição provocada pelos 
cruzeiros — conta atualmente 
com mais de 1100 assinaturas.

A Comissão de Avaliação, no-
meada pela APA e composta por 
diversas entidades para acom-
panhar e analisar este processo, 
tem até 24 de setembro para se 
pronunciar.

sociedade@expresso.impresa.pt

“Se eu morar num r/c  
e quiser ter uma girafa, 
não faço um buraco na 
casa do vizinho de cima 
para caber o pescoço”, 
diz o presidente  
da Junta de Freguesia 
de Ferragudo

Terminal de cruzeiros  
de Portimão  

FOTO LUÍS FORRA/LUSA

Arianne Pontes Oriá, veterinária da Universidade 
Federal da Bahia, no Brasil, ficou intrigada quan-
do, ao observar um jacaré, constatou que o réptil 
conseguia ficar uma hora e meia sem piscar os 
olhos. “Como é que a lágrima do animal não se 
evapora, não se dissipa e consegue permanecer 
tanto tempo na superfície ocular sem que ocor-
ram danos no olho?”, questionou-se.

Apenas os seres humanos choram em resposta 
a um estado emocional, mas as lágrimas asse-
guram a saúde da visão no reino animal e têm 
uma importância até ao momento ignorada pela 
comunidade científica, assinala, em declarações 
ao Expresso, Sebastian Echeverri, um biólogo 
que se dedica a estudar a visão dos animais. “Os 
olhos são dos poucos órgãos que se encontram 
constantemente expostos ao mundo exterior, o 
resto do corpo é protegido pela pele. As lágrimas 
formam várias camadas de líquido sobre o olho, 
que fazem por ele o que a pele faz pelo resto do 
nosso corpo.”

“Atuam na proteção, nutrição e manutenção da 
estabilidade da superfície ocular, além de compo-
rem um meio de refração da luz. A ausência ou de-
ficiência deste fluido conduz a quadros severos de 
enfermidade que podem levar à redução ou perda 
completa da visão.” Quem o confirma é Arianne 
Pontes Oriá, que, em entrevista ao Expresso, con-
ta o cuidado necessário para lidar com amostras 
tão delicadas, à moda do poema de António Gede-
ão, em que uma lágrima é recolhida “com todo o 
cuidado/ num tubo de ensaio/ bem esterilizado”, 
mas com o auxílio de papel absorvente.

Olhá-la, depois, é jorrar luz sobre o processo de 
evolução das espécies. “As diferentes classes de 
vertebrados podem revelar diferenças resultantes 
do processo de adaptação que possibilitaram a 
sua interação com o ambiente e a sua sobrevivên-
cia”, o que significa dizer que a composição deste 
fluido pode mostrar como a lágrima se modificou 
para adaptação a diferentes habitats. Depois de 
ter analisado as lágrimas do papagaio-comum, 
da coruja, do jabuti-piranga, de gaviões e jacarés, 
a veterinária brasileira especifica: “As lágrimas 
das aves e dos répteis avaliados apresentam dife-
renças face às dos humanos quanto ao gradiente 
dos eletrólitos e à dinâmica entre eles, que foi 
demonstrada pelos cristais formados a partir da 
hipersaturação de componentes, quando a lágri-
ma foi colocada a secar.”

“Água (quase tudo)/ e cloreto de sódio”, o fluido 
pode conter segredos para maximizar a saúde 
ocular dos seres humanos. Além dos olhos secos, 
que ocorrem quando a córnea não é humidificada, 
apesar das 15 vezes em que as pestanas piscam 
num só minuto, Arianne Pontes Oriá acredita que 
o estudo das amostras revelará a receita para curar 
outras doenças. “Ao entender que mecanismos 
são utilizados pelos animais para que tenham uma 
superfície ocular saudável, podemos ter conheci-
mento de que moléculas podem oferecer isso aos 
humanos em semelhantes condições, como, por 
exemplo, a pessoas que não piscam com adequada 
frequência ou possuem necessidades especiais, 
como alta exposição à luz ou ao vento.”

Catarina Vasconcelos
sociedade@expresso.impresa.pt

Lágrimas de 
crocodilo afinal 
podem ajudar

Segredos da evolução e até a potencial  
cura para doenças visuais. As lágrimas  
de crocodilo, bem como de algumas aves, 
podem conter informações valiosas

O FUTURO DO FUTURO
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Convenção A poucos dias da convenção republicana, conservadores e liberais americanos entrevistados  
pelo Expresso lembram que, apesar da pandemia, o Presidente dos EUA mantém a reeleição ao alcance 

O roteiro de Trump  
para a vitória 

Apesar da perda de fôlego nos últimos meses, analistas consideram que Trump está a recuperar terreno e que o favoritismo de Biden pode ser contrariado FOTO TOM BRENNER/ REUTERS

Ricardo Lourenço 
Correspondente nos EUA

H
á cerca de quatro 
anos, nas horas se-
guintes à vitória de 
Donald Trump nas 
presidenciais, vários 
americanos cumpri-
am um ritual mati-
nal, saindo ainda de 
roupão para apanhar 

o jornal depositado no alpendre da 
casa. À medida que liam a manchete, 
trocavam olhares perplexos com os 
vizinhos, emudecidos pelo choque de 
frente com a realidade, intuindo que 
aquele seria o primeiro dia de algo novo 
nos Estados Unidos. 

A verdade parecia insuportável para 
alguns, que preferiram voltar a ador-
mecer, contribuindo para que 9 de no-
vembro de 2016 batesse recordes de 
absentismo laboral em cidades como 
Nova Iorque, Boston ou Los Angeles, 
revelou, na altura, o American Fede-
ration of State, County and Municipal 
Employees, o maior sindicato de funci-
onários públicos do país. 

Tamanho desalento baseou-se nas 
certezas de um desfecho diferente, ma-
rinadas ao longo de meses e reforçadas 
por “sondagens infalíveis”, como a do 
site “fivethirtyeight”, que, cinco dias 
antes do sufrágio, garantiu que Trump 
tinha 29% de possibilidade de vitória. 

“O suor dos candidatos é algo pouco 
mensurável por muitos analistas que 
dedicam escassa atenção ao que se pas-
sa fora dos centros urbanos”, lembra ao 
Expresso William Chafe, historiador 
da Universidade de Duke e biógrafo 
do ex-chefe de Estado Bill Clinton, po-
lítico que, no início da campanha de 
1992, surgiu com poucas hipóteses de 
bater o então Presidente George H. 
Bush. “Qual é o candidato mais capaz 
de mobilizar o eleitorado? Quem tem 
mais talento para inspirar a sua base a 
trabalhar para ele? Por alguma razão, 
todos os vencedores têm uma auten-

ticidade, um certo instinto que fascina 
as massas para o bem ou para o mal”, 
conclui Chafe.

Igualmente ao Expresso, o ex-con-
gressista republicano, Bob Barr, um 
dos desalinhados com a atual Admi-
nistração, insiste que Trump não deve 
ser menosprezado na corrida às presi-
denciais de 3 de novembro, pois conta 
com demasiado apoio no seu Partido 
(entre 90% a 95%, de acordo com a 
maioria das sondagens). “O favoritismo 
de Biden é incerto. A campanha a partir 
da sua casa funcionou até agora, mas 
poderá ser insuficiente para competir 
com um Trump à solta, alguém que 
ainda inspira o americano comum.”

O candidato republicano aproveitou, 
precisamente esta semana, marcada 
pela convenção virtual democrata, para 
visitar alguns estados. O contraste foi 
evidente, mesmo sem ajuntamentos 
significativos — a reunião magna dos 
conservadores, que arranca na segun-
da-feira, também decorrerá online.  

Todos os entrevistados para este tra-
balho concordaram que a crise de sa-
úde pública espoletada pela pandemia 
(com 4% da população global, os Esta-
dos Unidos assinalam 25% das infeções 
e mortes no mundo) e a consequente 

recessão prejudicam Donald Trump. 
Além disso, o voto feminino subur-

bano, cuja maioria o apoiou em 2016, 
revoltou-se, entregando de bandeja a 
Câmara dos Representantes ao Partido 
Democrata, dois anos depois. Outra 
fatia demográfica aparentemente ali-
enada é a população reformada, dado 
o impacto da covid-19 nesse mesmo 
grupo. 

“Os presidentes têm a obrigação de 
proteger a população, o que não acon-
tece com a pandemia, e garantir em-
pregabilidade. Hoje, a taxa de desem-
prego ronda os 11%, três pontos acima 
das apresentadas por Jimmy Carter e 
George H. Bush em 1980 e 1992, respe-
tivamente (ambos cumpriram um man-
dato somente)”, explica ao Expresso 
o republicano Chris Cannon, chefe da 
equipa de congressistas que interro-
gou Bill Clinton durante o processo de 
impeachment. “Quer isto dizer que ele 
já perdeu? Não”, vaticina. “Trump tem 
várias vidas. Olhe-se para a gestão da 
pandemia. Se fosse outro candidato, a 
sua carreira política já tinha colapsado. 
Ele, pelo contrário, não só manteve a 
sua base como começou a recuperar.”

Um mago da Economia

Cannon refere-se a uma sondagem pu-
blicada, no passado fim de semana, pelo 
canal televisivo NBC e o diário “The 
Wall Street Journal”, que revelou uma 
vantagem de 8% para Biden (49% con-
tra 41%), menos 3% do que se registava 
em meados de julho. 

Quando analisados aspetos específi-
cos do estudo de opinião, notou-se que 
Trump supera Biden em 10% quando os 
inquiridos responderam apenas sobre 
qual o nome mais indicado para gerir 
a Economia. “Imagine-se um pacien-
te hospitalizado com as duas pernas 
amputadas. Passado algum tempo, o 
choque diminui e ele começa a pensar 
como irá sobreviver o resto da vida. O 
mesmo poderá passar-se com a Amé-
rica, falo dos desempregados, dos em-
presários em apuros, que começam já 

a pensar no pós-covid e em qual dos 
candidatos poderá catapultar a Econo-
mia. Daí os números de Trump serem 
impressionantes”, conclui o antigo con-
gressista conservador. 

Note-se que, durante os meses de 
maio e junho, acrescentaram-se 7,5 
milhões de empregos. Segundo o ex-
-presidente do Partido Republicano do 
Ohio, Matt Borges, outro rival interno 
do “trumpismo”, o multimilionário no-
va-iorquino pegará nesse tipo de dados 
para defender que existe uma “retoma 
milagrosa” em curso. “Já recuperá-
mos um terço dos postos de trabalho. 
A venda de roupa e calçado, indicador 
do estado de saúde de uma economia 
de consumo, duplicou desde o início de 
maio, uma cifra 70% abaixo dos valores 
do princípio do ano, mas, mesmo assim, 
passível de ser usada pelo Presidente 
como prova do seu génio.”

Além do já mencionado talento de 
Trump para fazer campanha e o facto 
de que, mais uma vez, as sondagens 
poderão revelar-se desastrosas, outros 
fatores jogarão a favor do líder dos Es-
tados Unidos até novembro.

Após o económico, o mais mencio-
nado por todas as fontes ouvidas diz 
respeito ao perfil do próprio rival, Joe 

Biden. “Para o sector progressista do 
Partido Democrata, Biden é um can-
didato medíocre, uma espécie de tosta 
bolorenta para o pequeno-almoço [ri-
sos]. O típico centrista neoliberal que 
a extrema-esquerda tem vindo a com-
bater”, considera o ex-congressista de-
mocrata, Bakari Sellers. “Ao simbolizar 
esse mesmo centrismo, deixa os jovens 
pouco inspirados para participar, ao 
contrário da base trumpista que irá 
votar mesmo que chovam rochedos.”

Tal desmobilização será, eventual-
mente, reforçada por algumas deci-
sões tomadas ao nível estadual, como 
a de fundir distritos eleitorais, algo que 
em eleições locais ao longo deste ano, 
pequenos ensaios-gerais para as pre-
sidenciais, prejudicou a participação. 
Some-se a esse fator um eventual caos 
no voto por correio, que este ano atingi-
rá números recorde devido à pandemia, 
e as hipóteses de Trump voltam a subir. 

“Por fim, a tradicional surpresa de 
outubro”, alerta Kathleen Sullivan, an-
terior presidente do Partido Democrata 
no estado de New Hamphire. “Imagine-
-se que Trump anuncia uma vacina. 
Precoce, essa notícia podia motivar o 
eleitorado indeciso a votar nele, mes-
mo que mais tarde se percebesse que 
a dita só começará a ser administrada 
em 2021.”

Steve Russel, congressista represen-
tante do estado do Oklahoma e dono 
de uma empresa de armamento, tor-
nou-se um dos grandes defensores de 
Donad Trump nos debates da noite 
televisiva. Numa conversa com o Ex-
presso, sintetizou as razões por que o 
Presidente dos Estados Unidos acabará 
por vencer. “Muitas pessoas olham para 
o senhor Trump como um fala-barato. 
Tal, independentemente da qualidade 
da análise, não invalida que ele seja um 
homem de sucesso. Ele não esconde 
que é um indivíduo feroz, durão e im-
piedoso, um aluno perfeito da escola do 
capitalismo dos EUA, entretenimento e 
política. A maioria dos americanos quer 
um Presidente assim.”    

internacional@expresso.impresa.pt

“TRUMP TEM VÁRIAS 
VIDAS. OLHE-SE PARA  
A GESTÃO DA PANDEMIA. 
SE FOSSE OUTRO 
CANDIDATO, A SUA 
CARREIRA POLÍTICA  
JÁ TINHA COLAPSADO”, 
EXPLICA O REPUBLICANO 
CHRIS CANNON

INTERNACIONAL ESTAD OS UNID OS

“ELE É FEROZ, DURÃO  
E IMPIEDOSO, UM ALUNO 
PERFEITO DA ESCOLA  
DO CAPITALISMO.  
A MAIORIA DOS 
AMERICANOS QUER UM 
PRESIDENTE ASSIM”, DIZ 
STEVE RUSSEL, GRANDE 
DEFENSOR DE TRUMP
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Textos Hélder Gomes

A 
contestação do últi-
mo par de semanas 
contra o Presiden-
te da Bielorrússia, 
Alexander Luka-
shenko, tem nome 
de mulher. Svetla-
na Tikhanovskaya 
avançou como can-

didata às eleições de 9 de agosto para 
defrontar aquele que é considerado 
o último ditador da Europa porque 
o seu marido foi impedido de se can-
didatar e acabou preso. Uma decisão 
improvável para alguém que nunca 
planeara fazer vida na política.

Durante a infância e adolescência, 
Svetlana passou alguns verões na Ir-
landa rural, tendo sido acolhida por 

Contestação Lukashenko quis ser reeleito à força, no entanto não  
vai mais ter paz. A violência que espalhou só se virou contra si mesmo

Vencer  
as eleições  
e perder a rua

um casal como parte de um programa 
de apoio às “crianças de Chernobyl”. 
Depois tornou-se professora e intér-
prete de inglês, carreira que abando-
nou para cuidar dos filhos. Terá sido 
também para proteger a família que 
se exilou na Lituânia após o anúncio 
dos resultados das presidenciais, que 
lhe atribuíam apenas 10% da votação.

No poder desde 1994, Lukashenko, 
com os seus 80%, parecia ter o ca-
minho livre para um sexto mandato 
presidencial. Porém, rapidamente as 

ruas se encheram de manifestantes 
contestando os resultados e exigindo 
eleições livres e justas. Não estavam 
sozinhos nessa avaliação: com algu-
mas exceções e algo timidamente, a 
comunidade internacional solidari-
zou-se com o protesto.

“Um símbolo de liberdade”

“Tikhanovskaya é um símbolo, o sím-
bolo deste movimento, desta revolu-
ção”, diz o bielorrusso Franak Viacor-

INTERNACIONAL BIELORRÚSSIA

ka, membro não-residente do Atlantic 
Council, um grupo de reflexão sobre 
assuntos internacionais. “Não se clas-
sifica como pró-ocidental ou pró-rus-
sa, nem como liberal ou conservadora, 
o que faz dela um caso interessante, 
porque conseguiu montar a sua cam-
panha sem prometer outra coisa que 
não fossem eleições livres. Repetiu 
isso várias vezes e agora luta pela rea-
lização de novas eleições”, acrescenta 
Viacorka, que pediu ao Expresso para 
não revelar a sua localização atual.

O jornalista Tony Lashden não dife-
re muito na análise. “Ela é um símbolo 
de liberdade e desempenhou um pa-
pel fundamental, porque inspirou as 
pessoas a envolverem-se no processo 
político”, conta, a partir da capital bie-
lorrussa. “Minsk está muito caótica, 
cheia de elementos do exército e de 
milícias armadas. O ambiente é mui-
to inseguro e as detenções são quase 
aleatórias”, relata.

A maior manifestação da história 
do país aconteceu no último domin-
go, juntando entre 100 mil e 200 mil 
pessoas, segundo estimativas não 
oficiais. Os protestos têm sido dura-
mente reprimidos pelas autoridades e 
saldaram-se até ao momento em pelo 
menos três mortos, dezenas de feridos 
e cerca de sete mil detidos.

A contestação ganhou envergadura 
muito por causa dos relatos de alguns 
dos detidos, que, uma vez libertados, 
partilharam as agressões violentas 
e os julgamentos improvisados a 
que foram sujeitos. Figuras leais a 
Lukashenko organizaram uma con-
tramanifestação em seu apoio, que 
terá juntado 65 mil pessoas. Além de 
duvidarem desta contagem oficial, 
observadores e jornalistas no terre-
no falam num evento encenado, com 
manifestantes vindos de autocarro de 
várias partes do país.

Também houve apoio genuíno ao 
Presidente. Por exemplo, mulheres 
de meia-idade gritaram que os mani-
festantes eram fascistas e que deviam 

ser esmagados, escreve o jornal “The 
Guardian”.

Lukashenko assegurou que “nem 
morto” entregará o país. “Se perderem 
o vosso primeiro Presidente, será o 
princípio do fim para vocês”, avisou. 
“Olhem pela janela! Há tanques e avi-
ões a 15 minutos de distância das nos-
sas fronteiras. Forças da NATO mobili-
zam-se e concentram-se nas fronteiras 
ocidentais do nosso país. A Lituânia, a 
Letónia, a Polónia e, infelizmente, a 
nossa querida Ucrânia estão a exigir 
que realizemos novas eleições. Se se-
guirmos as suas orientações, cairemos 
no abismo e nunca teremos a nossa 
casa em ordem”, enfatizou ainda.

O ramo de oliveira de Lukashenko

O contestado Presidente também ten-
tou estender um ramo de oliveira, 
admitindo a possibilidade de entregar 
o poder após a realização de um refe-
rendo, “mas não sob pressão ou por 
causa da rua”, explicou.

A MARCHA DA LIBERDADE DO ÚLTIMO DOMINGO  
FOI A MAIOR MANIFESTAÇÃO DA HISTÓRIA DO PAÍS, 
JUNTANDO ENTRE 100 MIL E 200 MIL PESSOAS

EU NÃO QUERIA SER POLÍTICA, MAS O DESTINO 
DECRETOU QUE ESTARIA NA LINHA DA FRENTE DE UM 

CONFRONTO CONTRA REGRAS ARBITRÁRIAS

ESTOU PRONTA PARA ASSUMIR 
RESPONSABILIDADES E ATUAR COMO LÍDER 

NACIONAL DURANTE ESTE PERÍODO
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Guerra 
e Paz
Miguel Monjardino
guerraepaz.expresso@gmail.com

E
stá em curso do mar Báltico 
ao Mediterrâneo oriental um 
conflito para o controlo de 
zonas que garantem acesso 
ao litoral, águas territoriais 
e zonas económicas exclusi-

vas. A tensão que envolve a Turquia, 
a Grécia e Chipre centra-se em duas 
questões. A primeira é Chipre, um dos 
problemas mais complexos da política 
internacional. Do ponto de vista de 
Ancara, a República de Chipre tem 
uma soberania questionável sobre 
o seu território. A segunda questão 
é a definição de águas territoriais e 
zonas económicas exclusivas. As ilhas 
gregas do Dodecaneso junto à costa da 
Turquia são um obstáculo às ambições 
marítimas de Ancara no Mediterrâ-
neo. Assim, a solução de Erdogan é 
negar que a zona económica exclusiva 
da Grécia seja definida com base nes-
sas ilhas. A ser aceite, este argumento 
teria enormes consequências para 
Portugal no Atlântico.

Para a Turquia, é inaceitável que a 
exploração e exportação de gás natural 
nas jazidas do leste do Mediterrâneo 
por Chipre, Egito, Israel e a Grécia 
seja feito sem ter em conta os seus 
interesses. Como temos visto, Erdogan 
está disposto a correr riscos e a usar o 
seu poder naval para forçar uma ne-
gociação sobre o assunto e evitar a sua 
marginalização regional de Ancara. 
Acresce que as ambições regionais da 
Turquia têm uma dimensão ideológica 
e religiosa importante para Erdogan 
no seu duelo com a oposição turca.

A política internacional tem os seus 
Estados-fantasmas. A Bielorrússia é 
um deles. Os protestos pacíficos da 
sua população contra a falsificação 
dos resultados das eleições presiden-
ciais e o uso do terror pelo regime de 
Lukashenko para intimidar os cida-
dãos colocaram o país nos noticiários 
internacionais. Para Moscovo, este 
é um problema geopolítico. Como 
Sergei Lavrov, chefe da diplomacia 
russa, afirmou esta semana: “O que 
está a acontecer na Bielorrússia pre-
ocupa-nos muito. Não é segredo para 
ninguém que isto é sobre geopolítica, 
uma luta pelo espaço pós-soviético.”

A realidade histórica é bem mais 
complicada. Entre 1253 e 1795, du-
rante mais de 500 anos, a Bielorrússia 
fez parte do Grão-Ducado da Lituânia. 
Anexado pelo império russo no final 
do século XVIII, o país desapareceu da 
memória europeia. Em 1991, o proces-
so de implosão da URSS permitiu à Bi-
elorrússia voltar a ser independente de 
uma forma quase instantânea. Resta 
saber com que tipo de regime político.

Esta é uma questão que só os bie-
lorrussos deveriam poder escolher. É 
isto que preocupa Moscovo e explica a 
prudência dos decisores europeus. O 
regime de Vladimir Putin terá sempre 
muita dificuldade em aceitar que os 
bielorrussos possam escolher livre-
mente a maneira como querem ser 
governados. O envenenamento de 
Alexei Navalny, o líder da oposição 
russa, esta semana não aconteceu 
certamente por acaso.

Em Portugal, a política internaci-
onal é como as trovoadas. Quando 
as sentimos, temos tendência a con-
siderar que a tormenta é passageira 
e que sol regressará depressa. Sa-
bemos que não é assim. O Mediter-
râneo e a Bielorrússia são sinais da 
afirmação do poder dos Estados. São 
também exemplos da importância 
da geografia, da esperança das soci-
edades e das tragédias que tendem a 
definir a História.

Do Mediterrâneo 
ao Báltico

A União Europeia anunciou 
a aplicação de sanções a 
personalidades bielorrussas. 
Vladimir Putin está atento, mas 
mantém-se “muito cauteloso”

A solução não passa por 
Bruxelas ou Moscovo

“O regime bielorrusso continua forte 
e, caso não haja uma pressão conse-
quente de outros atores para o Presi-
dente abandonar o cargo, ele poderá 
continuar no poder durante muito 
tempo”, prognostica Maryia Sadous-
kaya-Komlach, especialista em assun-
tos europeus. Apesar do rosto e do 
impulso femininos, os protestos não 
têm exatamente um líder, sendo agen-
dados sobretudo através do serviço de 
mensagens instantâneas Telegram. 
“Se os manifestantes se organizarem 
melhor em todo o país, Lukashenko 
nunca saberá quando haverá um novo 
foco de contestação e terá de ordenar 
aos seus siloviki [agentes secretos] 
que monitorizem todas as empresas 
e organizações não-governamentais”, 
contrapõe a bielorrussa ao Expresso.

Uma das organizações a que os silo-
viki terão de estar atentos é o Conselho 
de Coordenação, criado na terça-feira 

e que, além de Tikhanovskaya e de 
Kolesnikova, junta a Prémio Nobel da 
Literatura Svetlana Alexievich, entre 
outras personalidades do país. As au-
toridades já instauraram um processo-
-crime contra o conselho, que acusam 
de querer “tomar o poder do Estado e 
prejudicar a segurança nacional”.

“A acusação é totalmente infunda-
da. O objetivo é resolver a crise sem 
conflito”, reagiu o conselho. Sadous-
kaya-Komlach considera que Tikha-
novskaya tem “todas as condições 
para ser reconhecida como represen-
tante legítima do povo, especialmente 

agora, com o conselho”. “Tem a van-
tagem de ser capaz de formular pen-
samentos claros e diretos e goza de 
apoio popular”, refere a especialista. 

Para Denis Kazakiewicz, correspon-
dente em Bruxelas do site bielorrusso 
“Charter97”, “a questão essencial 
tem que ver com o próprio Lukashen-
ko”. “O seu mundo está dividido en-
tre machos alfa e subservientes. Ele 
percebe de supressão, dominação e 

medo. As palavras ‘partilha’ e ‘Lu-
kashenko’ não combinam, fazem 
parte de léxicos muito diferen-
tes”, sintetiza ao Expresso.

Foi da capital belga, onde 
Kazakiewicz trabalha, que a 

meio da semana chegou o anúncio 
da aplicação para breve de sanções a 
várias figuras bielorrussas. Os líderes 
europeus declararam não reconhecer 
os resultados das eleições e oferece-
ram-se para “acompanhar uma tran-
sição pacífica de poder”.

Kremlin lacónico

O presidente do Conselho Europeu, 
Charles Michel, afirmou que qualquer 
solução “terá de ser encontrada na 
Bielorrússia e não em Bruxelas ou em 
Moscovo”. A referência à Rússia não 
é inocente. No fim de semana passa-
do, Lukashenko pediu ajuda ao seu 
homólogo russo, Vladimir Putin, mas, 
nessa conversa e nas que se seguiram, 
o Kremlin não terá dado qualquer ga-
rantia concreta de apoio. “Putin acom-
panha a situação mas está a ser muito 
cauteloso. Receia interferir porque se 
lembra da Ucrânia”, sinaliza Viacorka, 
do Atlantic Council. “É certo que ane-
xou a Crimeia mas a Bielorrússia não 
é a Crimeia. Não há partidos pró-rus-
sos nem separatismo na Bielorrússia.” 
Quanto à resposta europeia, classifica-
-a como “escassa e muito tardia”. “O 
problema com as decisões europeias é 
que são tomadas mais de uma semana 
após os acontecimentos.”

Alex Kokcharov, analista de riscos 
políticos na londrina IHS Markit, par-
tilhou com o Expresso três cenários 
possíveis. O primeiro, com 60% de 
probabilidade de acontecer, seria Lu-
kashenko perder o apoio da sua elite 
e haver uma transferência pacífica de 
poder para um governo transitório 
chefiado pela oposição. O segundo 
mais provável (30%) seria Lukashenko 
agarrar-se ao poder, assente em forças 
de segurança robustecidas, na lealdade 
da sua elite e no apoio russo. E o tercei-
ro, o menos provável (10%), seria a ocu-
pação de edifícios governamentais pela 
oposição e o colapso da Administração 
de Lukashenko, que, sem o apoio de 
Moscovo, ver-se-ia obrigado a fugir. 

“O mundo de Lukashenko 
está dividido entre machos 
alfa e subservientes”,  
diz o correspondente  
de um site bielorrusso

Tikhanovskaya, que aos 37 anos se 
atravessou no seu caminho, declarou-
-se disponível para liderar o país. Fê-lo 
num vídeo gravado no exílio, esclare-
cendo: “Eu não queria ser política, 
mas o destino decretou que estaria 
na linha da frente de um confronto 
contra regras arbitrárias e injustiças.”

Na linha da frente mantém-se Maria 
Kolesnikova, a única das três mulheres 
que lideraram a campanha da oposição 
que ainda se encontra na Bielorrússia. 
Na Marcha da Liberdade, como ficou 
conhecida a grande manifestação de 
domingo passado, falou para as for-
ças de segurança, os diplomatas e os 
funcio nários da televisão estatal nes-
tes termos: “Combatam o vosso medo 
como todos nós fizemos. Estávamos to-
dos com medo mas lutámos contra ele. 
Juntem-se a nós e iremos apoiar-vos.”

O apelo foi ouvido na Eslováquia, e o 
embaixador bielorrusso em Bratislava 
renunciou ao cargo, comparando a re-
pressão dos protestos com os métodos 
usados pela polícia secreta soviética 
no tempo de Estaline. Além dele, tra-
balhadores fabris e funcionários da 
televisão estatal cumpriram jornadas 
de greve na última semana.

hgomes@expresso.impresa.pt

Aos 37 anos, 
Svetlana 
Tikhanovskaya 
atravessou-se  
no caminho  
de Alexander 
Lukashenko
FOTO SERGEI GAPON/
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SAHEL

Um faroeste  
sem xerife
O essencial para perceber as razões pelas quais o 
Sahel corre o risco de se transformar num ‘Jiadistão’

Rui Cardoso

O golpe de Estado de terça-
-feira, 18 de agosto, no Mali, 
que levou à prisão do Presi-
dente Ibrahim Boubacar Keïta 
e do primeiro-ministro Boubou 
Cissé e à demissão do Governo 
e do Parlamento, corresponde 
aos anseios populares (corrup-
ção e falta de iniciativa políti-
ca), mas pode criar um vazio 
no combate aos jiadistas no 
país e na região. Daí a rapidez 
com que a França condenou o 
golpe, em consonância com a 
ONU e a CEDEAO (Comuni-
dade Económica de Estados da 
África Ocidental).

AK-47

Há mais armas per capita do 
que telefones no Sahel (Mauri-
tânia, Mali, Níger, Chade e Bu-

kina Faso). Enraizou-se aquilo 
a que o ex-embaixador francês 
em Bamako (Mali) Nicolas Nor-
mand chamou “o sindicalismo 
da kalashnikov”, a obtenção 
de vantagens através da intimi-
dação, seja por conta própria, 
seja ao serviço de senhores da 
guerra ou narcotraficantes.

ARGÉLIA

Uma das consequências da 
guerra civil (1991-2002) foi 
a proliferação de grupos ar-
mados, alguns aproveitando 
a permeabilidade do deserto. 
As circunstâncias da morte 
do líder histórico da Al-Qaeda 
no Magrebe Islâmico (AQMI) 
põem em questão o papel do 
país no combate aos jiadistas. 
Como foi possível Abdelmalik 
Droukdel e seus guarda-costas 
percorrerem 2000 quilóme-
tros desde as montanhas da 

Kabilia (onde mantinha gru-
pos residuais de guerrilha) até 
Kidal (Mali), onde foi elimi-
nado por tropas francesas a 
3 de junho? Numa altura em 
que o Governo enfrenta mani-
festações pró-democracia e o 
ataque francês expôs a fragili-
dade da AQMI, é possível que 
a contemporização de Argel 
relativamente aos jiadistas no 
seu território possa mudar.

ESTADO

É o grande ausente no Sahel. 
Como predomina a economia 
paralela, a fiscalidade é resi-
dual (1,5% do PIB ou menos) 
e não paga escolas, hospitais, 
esquadras ou tribunais. Sem 
um aparelho judicial capaz de 
dirimir conflitos, estes tendem 
a transformar-se em antago-
nismos violentos, sobretudo 
se envolveram comunidades 

diferentes como os dogon e os 
fula no Mali. Neste país há 38 
polícias por 100 mil habitan-
tes quando deveriam ser, pelo 
menos, 250. Onde o Estado 
só intervém episodicamente, 
as populações viram-se para 
as ONG (se houver condições 
de segurança) para obter ser-
viços públicos. Armam-se e 
preferem fazer acordos com 
os jiadistas, vistos como menos 
corruptos do que o exército. 
O jiadismo toma como alvo 
os símbolos da autoridade do 
Estado, dos professores aos 
polícias, gerando um vazio que 
depois procura ocupar.

POBREZA

É o combustível da violência. 
Os conflitos ancestrais entre 
pastores e agricultores, entre 
nómadas e sedentários, são 
amplificados pelas mudanças 
climáticas e pela falta de uma 
gestão da água e da terra. O 
aquecimento na região tem 
sido 1,5 vezes superior à mé-
dia mundial, e a fome, crónica 
há 10 anos, tem sido agravada 
pela pandemia. Para os jovens 
de aldeias remotas, as armas, 
as motos, os 4x4 e o dinheiro 
dos jiadistas são uma tentação. 
Aqui, onde o salário médio não 
passa dos €60, a colocação de 
um engenho explosivo à bei-
ra da estrada é paga a €450, 

subindo para €3000 se deto-
nar à passagem de um veículo 
militar.

FULA

Esta etnia maioritariamente 
muçulmana tem expressão do 
Sahel à Guiné. Como tem ha-
vido adesões de dirigentes ou 
grupos ao jiadismo, toma-se 
a parte pelo todo e passou a 
dizer-se que os fulas “se radica-
lizaram”. As milícias nas quais 
os governos do Mali ou do Bur-
kina Faso delegam poderes de 
polícia fazem pagar aldeias 
fula inteiras por atentados ji-
adistas, o que empurra mais 
fulas para os braços destes. 
Quando não são o exército e a 
polícia a alimentar este círculo 
vicioso.

JIADISMO

Há uma miríade de organiza-
ções, umas nascidas do inde-
pendentismo tuaregue, outras 
da guerra civil argelina ou do 
islão político (GSIM, Katiba 
Macina ou al-Murabitin que re-
mete para os almorávidas me-
dievais), sem esquecer as filiais 
locais da Al-Qaeda (AQMI) ou 
do Daesh (EIGS) que lutam 
pela supremacia ideológica e 
militar. A AQMI, historicamen-
te ligada à guerrilha argelina 
dos anos 90, é mais aberta a 

negociações. Sem prejuízo das 
divergências, coexistem e vi-
vem em simbiose com o crime 
organizado (droga, armas, ex-
torsão e raptos). Daí que se fale 
num narco-jiadismo. Algum 
sucesso das tropas francesas 
e americanas no Mali (como 
a eliminação do líder históri-
co da AQMI) tem como efei-
to perverso a deslocação dos 
grupos jiadistas para a Costa 
do Marfim ou o Níger, onde re-
centemente foram mortos oito 
trabalhadores de ajuda huma-
nitária com requintes sádicos.

TROPA

Só há duas forças credíveis: os 
franceses da Operação Bar-
khane (cinco mil homens), 
apoiados por satélites, drones 
e forças especiais norte-ame-
ricanas pertencentes ao AFRI-
COM (Comando dos Estados 
Unidos para África), e o exér-
cito do Chade, que há três anos 
conteve a expansão para nor-
te do grupo Boko Haram. As 
forças armadas e policiais são 
escassas, ineficientes e muitas 
vezes retaliam sobre os civis ou 
delegam em milícias locais. As 
forças internacionais, como o 
G5 Sahel e a Missão da ONU 
(MINUSMA), têm-se transfor-
mado em ímanes para ataques 
dos grupos armados.

internacional@expresso.impresa.pt

Apoiantes do golpe que 
destituiu o Presidente  

do Mali esta semana  
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Golpe militar deixa Mali em nova fase de incerteza
Cai Presidente, Governo 
e Parlamento para “não 
correr sangue”. Região 
e mundo condenam, 
militares prometem votos

As fotografias do golpe militar 
no Mali pouco diferem das de 
golpes anteriores: militares 
fardados a rigor em grande 
número, de armas em punho, 
enchem viaturas prontas a 
avançar sobre as instituições 
nacionais, assim a resistência 
venha a exigi-lo. Ao lado, está 
a imagem do Presidente no 
seu discurso da “salvação na-
cional”. À meia-noite de terça-
-feira, em Bamako, capital do 
Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, 
de 75 anos, diz na televisão 
nacional: “Neste preciso mo-
mento, enquanto agradeço ao 
povo maliano pelo seu apoio 

ao longo destes anos, quero 
comunicar-vos a minha de-
cisão de renunciar aos meus 
deveres.”

Na manhã de quarta-feira, 
os militares vão à televisão. 
Autointitulam-se Comité Na-
cional de Salvação do Povo 
e prometem supervisionar a 
transição eleitoral dentro de 
um período “razoável”. Tal 
como se propõem repor a es-
tabilidade num país que tem 
tido dificuldade em conter a 
série de crises que o aflige, 
como o conflito com os grupos 
armados que infestam a região 
do Sahel.

“Estava à espera que isto 
acontecesse mais cedo”, diz 
ao Expresso Carlos Veloso, 
ex-quadro do Programa Ali-
mentar Mundial das Nações 
Unidas (PAM) com profundo 

conhecimento do país e da 
região. “Keita subiu ao poder 
[eleito em setembro de 2013] 
como uma esperança, mas 
caiu no mesmo” dos líderes 
anteriores. Veloso refere a au-
sência de Estado, a corrupção 
e “os múltiplos interesses que 
se jogam nas rotas de tráfico 
de droga e de seres humanos” 
na região como sendo os ele-
mentos do jogo local.

Ao rubro desde 2012

Desde 2012 que o Mali enfren-
ta uma crise volátil alimentada 
por grupos políticos armados, 
movimentos de base étnica, 
grupos jiadistas e redes cri-
minosas transnacionais que 
lutam entre si pela hegemonia 
e controlo das rotas de tráfico 
no Norte.

Em junho de 2015, o Gover-
no e duas coligações de grupos 
armados saídos do Norte do 
país, a Plataforma, aliada do 
Governo, e a coligação Aza-
wad, federação de movimentos 
em rebelião contra o Estado, 
assinaram um acordo visando 
a paz e a reconciliação no país, 
que nunca vigorou.

“França, outros países da 
Europa e resto do mundo, com 
interesses até contraditórios... 
o que estão a fazer no Mali?”, 
pergunta Carlos Veloso. “Não 
há guerra religiosa na região, 
porque são todos muçulma-
nos. A guerra faz-se pelas ro-
tas de tráfico, e foi a ausência 
de Estado que deu lugar ao 
fundamentalismo islâmico”, 
diz, lembrando diálogos que 
teve com habitantes das zo-
nas rurais após a retirada dos 

fundamentalistas: “Diziam-me 
que a vida era difícil, mas que 
havia tudo, quer dizer, havia 
alimentos.” Mais importante: 
“Diziam-me que havia justiça. 
Não havia compra de decisões, 
mas justiça. Podia ser violenta, 
mas impunha a ordem institu-
cional ausente. Lembro-me de 
aldeias em que os responsáveis 
oficiais locais tinham fugido já 
havia dois anos para Bamako.”

Segundo Carlos Veloso, a en-
trada dos fundamentalistas na 
sociedade maliana, como nou-

tros países da região, era feita 
de “forma subtil”, “oferecendo 
ordem e justiça” na ausência 
do Estado e “explorando con-
flitos interétnicos”.

Quanto ao futuro imediato 
do Mali, Carlos Veloso aponta 
a “enorme pressão internacio-
nal, que vai obrigar os militares 
a realizar eleições”, tal como 
prometem desde terça-feira 
passada. Os malianos não es-
tavam contentes, e o exército 
veio concretizar o que exigiam.

“A corrupção é tanta que as 
elites militares têm uma cons-
ciência política e são levadas a 
lutar sem meios. Não haverá 
questões étnicas no Sul. Trata-
-se de ter acesso ao quinhão e 
de dividir o quinhão”, conclui 
Carlos Veloso.

Cristina Peres
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Não haverá questões 
étnicas no Sul.  
Trata-se é de ter  
acesso ao quinhão  
e de dividir o quinhão
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tados Unidos, sob a presidência 
de Joe Biden, regressem a um 
internacionalismo construtivo 
e que haja um compromisso es-
tratégico de potências como a 
Austrália, o Japão e a Índia. Os 
próprios problemas da Europa 
não podem ser resolvidos sem 
o envolvimento ativo não só da 
França e de Espanha, mas tam-
bém da Itália (compreensivel-
mente preocupada com os seus 
próprios problemas internos), 
da Polónia (que atualmente di-
vulga uma linha antialemã ar-
caica), dos Países Baixos e de 
outros. Em termos de política 
externa e de segurança, a Euro-
pa também precisa da influên-
cia da Grã-Bretanha — que é a 
grande razão estratégica para 
Merkel tentar mediar o acordo 
do ‘Brexit’, que acredito ainda se 
possa realizar este outono. 

O outro grande desconheci-
do é a opinião pública alemã. À 
primeira vista, parece haver um 
sólido consenso pró-europeu e 
internacionalista na sociedade 
alemã. Mas, no fundo, existem 
algumas tendências preocupan-
tes. O mundo exterior está sem-
pre atento a qualquer possível 
ressurgimento de uma tendên-
cia da Grande Alemanha, sendo 
que a tendência mais predomi-
nante ainda é a da Grande Suíça: 
deixem-nos em paz para sermos 
ricos e livres. O estereótipo ale-
mão em relação aos países do sul 
da zona euro que se aproveitam 
dos virtuosos e trabalhadores 
países do norte da Europa não 
desapareceu simplesmente. A 
forma como os nacionalistas xe-
nófobos do Alternativa para a 
Alemanha (AfD) conseguiram 
apoio do eleitorado após a crise 
dos refugiados foi um sinal preo-

Timothy 
Garton 
Ash  
 

A 
chanceler alemã 
tinha mediado um 
pacote europeu de 
recuperação, após 
a crise de covid de 
2020, com grandes 

subvenções e empréstimos para 
ajudar as economias duramente 
atingidas do sul da Europa com 
base em empréstimos europeus 
partilhados. A potência central 
da Europa tinha mantido rela-
ções construtivas entre a União 
Europeia e a Grã-Bretanha pós-
-‘Brexit’, ajudado os cidadãos 
da Polónia e da Hungria a de-
fenderem a democracia liberal, 
confundido Vladimir Putin ao 
comprometer-se seriamente 
com uma política energética eu-
ropeia comum, usado o poder 
regulador da UE para limitar o 
Facebook, moldado uma estra-
tégia comum em relação à China 
e feito do novo Pacto Ecológico 
Europeu um exemplo mundial.

A Alemanha tinha consegui-
do tudo isto trabalhando como 
a “primeira entre iguais” com 
outros países europeus, asso-
ciando-se aos EUA e a outras 
democracias em todo o mundo. 
Conseguiu esta agenda ambicio-
sa mantendo o seu estilo político 
civilizado e consensual e o apoio 
do seu próprio povo. Que proeza 
para a Alemanha e para a Euro-
pa no início dos anos de 2030. 
Que contraste com o início da 
década de 30.

O meu sonho foi espoletado 
pelo acordo sobre o orçamento 
da UE para os próximos sete 
anos e o Fundo de Recupera-
ção de €1,8 biliões mediado 
pela chanceler Angela Merkel, 
juntamente com o Presidente 
Emmanuel Macron e os líderes 
institucionais da UE no início 
deste mês, numa cimeira que foi 
uma maratona. Esta conquista 
foi conseguida através de uma 

grande mudança de posição por 
parte da Alemanha, que aceitou 
a necessidade de uma solidarie-
dade fiscal. No ano passado, es-
tava tão desesperado por uma 
grande mudança por parte do 
grande Governo de coligação de 
Berlim que defendi que a única 
forma de conseguir uma refor-
ma essencial na Europa era esse 
Governo sair. A História provou 
que eu estava errado — como 
só a História sabe provar que 
todos estão errados — através de 
um acontecimento totalmente 
inesperado.

Através do que Hegel chama-
ria astúcia da razão na História, 
a há muito devida mudança da 
Alemanha foi precipitada por 
um vírus, anteriormente desco-
nhecido, de origem asiática e por 
uma decisão do Tribunal Cons-
titucional alemão. O primeiro 

mostrou, mesmo a uma opinião 
pública alemã cética, que os paí-
ses do sul da Europa estavam a 
sofrer com uma catástrofe da 
qual ninguém os poderia culpar 
e mereciam, portanto, uma soli-
dariedade económica. A última, 
fazendo soar alarmes no Banco 
Central Europeu, deixou claro 
que não se podia deixar tudo à 
política monetária do banco. Era 
também necessário uma respos-
ta fiscal à escala europeia. Na 
mesma altura em que me atrevi 
a ter esperança, como disse num 
comentário no início deste ano, 
Merkel agarrou a oportunidade 
com unhas e dentes. Por isso ti-
ro-lhe o chapéu.

Mas há também desenvolvi-
mentos a longo prazo subjacen-
tes ao meu sonho otimista. Ber-
lim tem agora uma massa crítica 
de políticos, dirigentes, jorna-
listas, grupos de reflexão e fun-

dações que pensa ardua mente 
sobre qual deve ser a estratégia 
da Europa — e não apenas para 
a atual presidência alemã da UE. 
Se um Governo de coligação ne-
gro-verde (CDU/CSU-Verdes) 
emergir das eleições gerais do 
próximo outono, isso apenas 
reforçará o seu compromisso 
europeu. No recente inquérito 
ao nível da UE realizado pelo 
Conselho Europeu das Relações 
Externas (European Council on 
Foreign Relations) aos profissio-
nais da política externa, 97% dos 
inquiridos responderam que a 
Alemanha é o país mais influen-
te da UE e 82% identificaram-no 
como o país “mais contactado”. 
Na Europa, a Alemanha é a na-
ção indispensável.

No entanto, depois de ter sido 
acordado do meu sonho por 
uma chuva fria, algo que acon-
tece muito no verão inglês, vejo 
duas grandes dificuldades no 
futuro. Desde a primeira uni-
ficação da Alemanha, há um 
século e meio, o país tem-se 
confrontado com aquilo a que 
Kurt Georg Kiesinger, chanceler 
federal na década de 60, cha-
mou “tamanho crítico”. O seu 
quase homónimo Henry Kissin-
ger disse-o de forma mais con-
cisa: “Demasiado grande para 
a Europa, demasiado pequena 
para o mundo.” A formulação de 
Kissinger é brilhante, mas não 
muito correta. A Alemanha é 
demasiado grande para ser ape-
nas mais um país europeu, mas 
não é suficientemente grande 
para ser uma potência hegemó-
nica na Europa, muito menos 
no mundo.

Assim, por mais sensata que 
seja a estratégia alemã, não 
pode ser concretizada sem um 
conjunto de parceiros interna-
cionais. Os enormes desafios das 
alterações climáticas e a emer-
gente superpotência autoritária 
que é a China — que é para o 
mundo do início do século XXI 
o que a “Alemanha guilhermi-
na” era para a Europa do início 
do século XX — não podem ser 
abordados a menos que os Es-

Angela Merkel  
agarrou a 
oportunidade com 
unhas e dentes. Por  
isso tiro-lhe o chapéu

Em termos de política 
externa e de segurança, 
a Europa também 
precisa da influência  
da Grã-Bretanha

cupante. Bem como os relatos 
bem documentados da existên-
cia de simpatizantes de extrema-
-direita nos serviços militares e 
de segurança. E a sociedade con-
temporânea alemã não passou 
pelo teste de enfrentar tempos 
difíceis internamente.

Ser descrito por Donald Trump 
como “delinquente” deve ser 
exasperante, mas o extremismo 
emocional da alienação alemã 
em relação aos Estados Unidos 
vai muito além do antitrumpis-
mo eminentemente racional. 
Os resultados de uma recente 
sondagem realizada pela Fun-
dação Körber mostram uma 
verdadeira miopia ideológica 
e geopolítica, com apenas 37% 
dos alemães a considerarem 
que ter relações estreitas com 
os EUA é mais importante para 
a Alemanha do que ter relações 
estreitas com a China, enquanto 
uns impressionantes 36% dizem 
que é mais importante a relação 
com a China, sendo que outros 
13% são a favor da equidistância. 
A Alemanha não pode simples-
mente conjurar os parceiros in-
ternacionais necessários, mas 
isso é algo que está nas suas 
próprias mãos. Como afirmou 
Volker Stanzel, um distinto ex-
-embaixador alemão na China, 
a política externa já não pode 
ficar na mão das elites. Tem de 
estar ancorada a um processo 
de educação e de debate demo-
crático muito mais amplo. Isso 
é tanto mais verdadeiro porque, 
devido ao ‘tamanho crítico’ do 
país e às sombras do seu passa-
do, o papel internacional que o 
público alemão precisa de com-
preender e apoiar é este papel 
historicamente incomum, difícil, 
cuidadosamente equilibrado. A 
Alemanha nunca poderá ser a 
potência hegemónica orgulho-
sa, apenas poderá ser o médio 
estável e habilidoso que mantém 
toda a equipa unida — e nem 
sequer é aplaudido quando mar-
ca golos. No entanto, por vezes 
esses centrais são os verdadeiros 
heróis da equipa.

internacional@expresso.impresa.pt

Professor de Estudos Europeus na Universidade de Oxford e membro ilustre da Hoover Institution, Universidade de Stanford,  
Timothy Garton Ash diz que Berlim está no bom caminho. Os parceiros internacionais e o apoio interno não têm tanta certeza

Poderá a Alemanha salvar a Europa?
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1  
Quantos seremos  
em 2100?

A Divisão da População da ONU 
calculou 16 mil milhões nas 
suas Perspetivas da População 
Mundial 2019, número que 
está a ser contrariado por 
métodos de interpretação e 
estudos recentes, que utilizam 
mais variáveis nos índices de 
cálculo de base da demografia, 
a saber, esperança de vida, taxa 
de fertilidade e migrações. O 
Pew Research Center, pela sua 
parte, faz uma análise dos dados 
divulgados naquele estudo 
da ONU para concluir que 
chegaremos ao final do século 
com cerca de 10 mil milhões 
de almas na Terra. Porém, um 
estudo da Universidade de 
Washington, que foi publicado 
na prestigiosa revista médica 
“The Lancet” em julho deste ano, 
calcula que o pico vai acontecer 
mais cedo do que previsto e 
que a população mundial terá 
virtualmente parado de crescer 
em 2100 devido à queda da taxa 
de fertilidade. Defendem que 
não ultrapassaremos  
os 8,8 mil milhões.

2 
Quando se  
registará o pico?

Segundo este estudo, será 
pelo meio do século, 2045-50, 
quando a população global 
atingir 9,6 mil milhões, cerca 
de mais 2 mil milhões do que 
os atuais 7.794.799. A partir 
daí, espera-se que a curva de 
crescimento se inverta e 90 
países entrem em decréscimo de 
população.

3 
Quem perde  
e quem ganha?

Entre 2020 e 2100, 90 países 
entram em declínio demográfico: 
Japão, Itália, Espanha e Tailândia 
perdem metade da população. 
A Ásia registará a maior perda 
em 2100, com apenas 1/3 dos 
nascimentos mundiais contra os 
50% atuais e os 65% de 1965-70. 
África é a única região do globo 
com forte crescimento nestas 
décadas, passando dos atuais 1,3 
mil milhões para 4,3 mil milhões. 
Em 2027, a Índia torna-se o país 
mais populoso, seguido pela 
China. Vinte anos depois, a 
Nigéria ultrapassa os Estados 
Unidos e fica em terceiro. Será 
um mundo multipolar.

4 
A que se deve  
esta alteração?

A causa é a queda das taxas 
de fertilidade. A razão é o 
crescente acesso das mulheres 
em todo o globo à educação e a 
serviços de saúde reprodutiva, à 
contraceção, o que tem impacto 
no número de filhos e na idade 
em que os têm.

5 
Que idades  
teremos em 2100?

A idade média que é hoje de 31, 
será de 42 (24 em 1950). De 2020 
até lá, o número de pessoas com 
80 ou mais anos aumentará de 
146 para 881 milhões. A partir de 
2073, haverá mais pessoas com 
idade superior a 65 anos do que 
inferior a 15.

Cristina Peres
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DESCODIFICADOR

Como vai 
evoluir a 
população 
mundial daqui 
até 2100?

No final do século, o 
mundo será multipolar e 
liderado pela Índia, China 
e Nigéria. Haverá mais 
velhos do que jovens
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Altamiro da Costa Pereira

A 
recente proposta de carácter popu-
lista — porque não racional e devi-
damente justificada — do ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Su-

perior (MCTES) — de permitir e/ou sugerir 
a abertura de cerca de 200 novas vagas nas 
faculdades de Medicina portuguesas — visa 
dar resposta tanto às pressões de lóbis assis-
tenciais e de ensino, privados e lucrativos, 
como aos justos anseios das populações, 
sobretudo as do interior, que se têm visto 
privadas de cuidados de saúde de proximi-
dade e, sobretudo, de qualidade.

Quanto às pressões, são bem conhecidas 
as pretensões de vários grupos empresariais, 
desde há muito alicerçadas em argumentos 
demagógicos ou falaciosos. Na verdade, o 
insuspeito militante socialista e notável pro-
fessor universitário Alberto Amaral — anti-
go reitor da UP que sairá em breve da A3ES 
por limite de idade — tem vindo a travar, nos 
últimos anos, a abertura de novos cursos de 
Medicina (sejam eles públicos ou privados) 
por os considerar não só desnecessários 
como de fraca qualidade técnica e científica.

Quanto aos anseios, a sua satisfação não 
compete a Manuel Heitor (que deveria estar 
bem mais vocacionado para assegurar me-
lhores condições de ensino e de investigação 
às atuais escolas médicas), mas sim ao Mi-
nistério da Saúde, que deveria estar focado 
em assegurar estes necessários cuidados, 
introduzindo no sistema medidas reforma-
doras, tais como a atribuição de incentivos, 
económicos ou profissionais, aos médicos já 
existentes (muitos dos quais, os mais jovens, 
até nem têm já acesso a uma especialização) 
ou incentivos ao desenvolvimento da tele-
medicina ou outros processos assistenciais 
inovadores e mais eficientes.

Ou seja, a preocupação do Governo deve-
ria primariamente centrar-se no bem-estar 
das populações que serve e na adminis-
tração justa e equilibrada dos legítimos 
interesses dessas comunidades — incluindo, 
obviamente os interesses dos contribuin-
tes — e não na satisfação de ambições ou 
interesses privados. Aliás, seria igualmente 
muito bom que os comentadores — que logo 
vieram em defesa desta infeliz proposta 
do MCTES, que deveria ter ouvido previ-
amente o Conselho das Escolas Médicas 
Portuguesas (CEMP) — fizessem, no final 

dos seus comentários ou opiniões, as suas 
devidas declarações de afiliações políticas e/
ou empresariais, de modo a ficarmos todos 
mais esclarecidos quanto aos seus possíveis 
conflitos de interesse nestas matérias. Não 
que não seja bom haver diversidade nas 
opiniões emitidas, mas é sempre igualmen-
te relevante e revelador que se saibam dos 
interesses que as possam estar a motivar.

E, por favor, não me venham com argu-
mentos pseudoliberais de que os médicos 
deverão ser como todos os outros profissio-
nais — e que, por isso mesmo, bem poderão 
também existirem a mais, indiferenciados e 
desmotivados — porque o não são. Ou não o 
deveriam vir a ser! Na verdade, quem gosta-
ria de encontrar um médico indiferenciado 
ou desmotivado, seja numa urgência hospita-
lar seja numa consulta num centro de saúde? 
Certamente, eu não! E os portugueses, na 
sua grande maioria, também não creio que 
tenham recorrido aos grupos privados nestes 
tristes tempos de pandemia mas antes se 
entregaram — e justificadamente confiantes 
— ao seu SNS. Oxalá venham também o Go-
verno e o Estado a reconhecer estes simples 
factos e, sobretudo, a agir e a investir, em 
conformidade. A bem da Saúde, de Portugal!

Médico, professor universitário e diretor da FMUP

Mais vagas ou médicos menos qualificados?

P
oucas coisas terei feito, 
degradantes na vida, que 
superassem as visitas a 
lares de idosos no de-

curso de campanhas eleitorais. 
Não se trata, nestes casos, de 
honroso trabalho cívico, diálo-
go com os cidadãos, campanha 
porta a porta, mas sim de uma 
verdadeira invasão domiciliária 
que o “dono da casa” é impoten-
te para repelir, como seria seu 
direito se não estivesse reduzi-
do à condição de “utente”. 

Visitei lares melhores e piores, 
conheci diretores conscienci-
osos e capazes, fui certamente 

devia afligir coletivamente. Vi-
vemos numa pantomina de fri-
volidade, hipocrisia e alienação 
deliberada, em que se elegem 
deputados para defenderem os 
animais de estimação e proteger 
os “direitos” do touro bravo, e 
se descarregam em depósitos, 

à espera da morte, aqueles que 
cuidaram de nós quando éra-
mos vulneráveis e dependentes.

É uma realidade demasiado 
dura para ser contemplada. 
Quando nos entra um caso — 
como o do lar de Reguengos 
— pela vida dentro, urramos de 
surpresa e indignação hipócri-
tas como virtuosas madames, 

donas de lupanares. A culpa é do 
Estado, uma culpa gigante, tão 
grande como o próprio Estado, 
uma culpa que que nos absolve 
e que é absorvente da nossa pró-
pria responsabilidade, como um 
pano de cozinha passado regu-
larmente sobre as nossas cons-
ciências. Todos sabemos como 
morrem os nossos velhos, como 
são abandonados nos hospitais 
públicos, trapos que fazem es-
cala numa gaveta, antes de mar-
charem para o lixo. Mas atenção: 
a ministra não leu o relatório! 
Malvada ministra! Rua com ela! 
Estava tudo tão bem antes de 
aparecerem estes ministros que 
não leem “o relatório”! 

Podemos fazer da ministra o 
touro sacrificial, cuja imolação 
política nos absolve de sermos, 
coletivamente, o que somos, e 
não outra coisa de que nos pu-
déssemos orgulhar mais. 

Este é o país, este é o seu Es-
tado, estes somos nós. Não foi a 
ministra que nos inventou.

poupado aos depósitos de ve-
lhos mais degradantes, em to-
dos ouvi relatos de estarrecer. À 
miséria da falta de água quente 
por longos períodos, causada 
pela avaria das caldeiras, a prin-
cipal e a de reserva, derivada 
da proverbial falta de recursos 
ou de exigências burocráticas 
delirantes que prolongavam in-
definidamente o calvário dos 
velhos. Lembro-me de um caso 
em que havia urgência na con-
tratação de colaboradores, mas 
não era possível contratar nin-
guém: a lei exigia uma formação 
específica, sendo que o curso 
respetivo não existia em Portu-
gal. Nunca tinha saído do papel. 

Apesar de fundamentalmen-
te indecorosas, as “visitas” de 
campanha aos lares (Mário So-
ares recusava-se a fazer campa-
nha em lares) possibilitam aos 
candidatos um conhecimento 
valioso do que é o fim de vida 
em Portugal. É um espetáculo 
deplorável e penoso, que nos 

Outra marca Portugal

Sérgio Sousa Pinto
política@expresso.impresa.pt

Vivemos numa pantomina 
de frivolidade, hipocrisia  
e alienação deliberada em 
que se elegem deputados 
para defenderem os 
animais de estimação

N
ão há elemento mais 
abundante no universo, 
nem mais leve. Mas, por-
que não se “agarra”, é 

preciso produzi-lo. É até simples 
fazê-lo, a eletrólise aprende-se 
no liceu. Sim ou não ao projeto 
do hidrogénio? Desta vez, essa 
simplificação de ambicionada 
veemência não basta. Leia, pois, 
quem pensa “sim, mas” e “não, 
se”: sim ao hidrogénio, mas sem 
embarcar nesta monumentali-
dade triunfal do Governo, não 
se for uma aposta chegada pela 
força dos lóbis e cegada pela ur-
gência desesperada de espatifar 
o dinheiro dos outros.

Não temos sectores com lóbis 
tão poderosos como o da ener-
gia. Em cada escolha tecnológica 
e em cada subsidiação há um 
negócio com vencedores e per-
dedores. Estamos sempre a falar 
de negócios.

O hidrogénio é futuro, e sem 
ele o mundo continuará movi-

anos, foi um ver-se-te-avias a sub-
sidiar com “dinheiro dos outros” 
fábricas de painéis fotovoltaicos; 
acabou quase tudo falido.

A questão de mercado é mais 
complexa. É que ainda não há 
mercado. Ainda não há com-
pradores. Ainda não há regula-
mentação. Nem fábricas, nem 
tubos, nem ligações. Ainda não 
há políticas tarifárias para o 
“hidrogénio sujo”, que é mais 
barato em quase um terço que 
o verde, pelo que terá de ser en-
carecido por decisões europeias, 
como no CO2. A competitividade 
do hidrogénio depende do cus-
to futuro da energia, é preciso 
que o gás natural seja caro, que 
o hidrogénio sujo seja encareci-
do, ainda não temos sequer os 
projetos do solar em operação 
e já estamos a meter hidrogénio 
em cima de nada. É a diferença 
entre investir e apostar. Apostar 
é esperar ganhar assumindo o 
risco de perder.

Terceiro, os lóbis. Enquanto 
a eletricidade é energia “de ca-
bos”, o hidrogénio é “de tubos”. 
É, pois, um negócio que atrai não 
apenas elétricas mas sobretudo 
petrolíferas, que comem gover-
nos ao pequeno-almoço. Não há 
preconceito, há experiência e 
ceticismo. Duvido muito da ca-
pacidade de João Galamba e das 
suas equipas para resistirem à 

persuasão das empresas, não du-
vido da capacidade destas em ga-
rantir lucros e rendas, se possível 
excessivas. Estamos fartinhos 
de ver governantes engolidos na 
treta do progresso imparável, 
que acaba em custos imparáveis 
e talvez um emprego para eles. E 
estamos mesmo a ver consórcios 
liderados por estrangeiros, com 
intermediários portugueses, a 
receber três quartos do inves-
timento para importar quase 
tudo a alemães e a deixar para o 
Estado a derrama, nem sequer 
criando os empregos hoje propa-
lados: muitos são só para a fase 
de construção das fábricas, não 
permanecerão na sua operação.

O que faz sentido então? Si-
nes, onde já há infraestrutura, 
tubos, pontos de ligação, custos 
de rede, mas não espalhar cen-
trais pelo país como eucaliptos 
na floresta. Não concordo com 
a posição retrógrada, mesmo 
que fundamentada, de um docu-
mento assinado por 40 contra o 
hidrogénio verde. Nem concordo 
com a insolação delirante do Go-
verno, que tanto pode fazer de 
nós os pio neiros como os tolos 
da sala europeia, que, nimbados 
pelo brilho dos fundos de Bru-
xelas e aflitos com um país sem 
investimento, anunciam novas 
Autoeuropas e podem deixar-nos 
lindos sarcófagos.

do a três quartos pelo petróleo. 
Não há grandes dúvidas cien-
tíficas sobre isso. Na produção 
de energia, nos navios, nos com-
boios não eletrificados, talvez 
nos camiões de longo curso, di-
ficilmente nos automóveis. Mas 
mesmo tendo boas condições 
naturais (como Chipre ou Cre-
ta), não somos uns iluminados 
que descobriram o que o resto 
do mundo desconhece. Há ris-
cos: tecnológicos, de mercado e 
de cedência a lóbis. E, portanto, 
de precipitação e megalomania, 
dar passos maiores que a perna 
e sem saber que sentido terá a 
perna por enquanto para trás.

A questão tecnológica significa 
investir cedo de mais, antes do 
custo tecnológico descer, como é 
provável. O Governo desatrelou a 
carroça para pôr os bois a andar 
mais depressa e lançou um me-
gaprojeto nacio nal. Se, no futuro, 
a evolução dos eletrolisadores ou 
a produção em escala baixar os 
preços, investimos caro e ficamos 
a ver navios para a concorrência 
mais tardia. E não venham com a 
conversa do “que se lixe, o dinhei-
ro não é nosso”, porque não só 
isso é um desrespeito pelos con-
tribuintes (mesmo que sejam ou-
tros contribuintes) como desvia 
financiamento de outros projetos 
potenciais, desperdiça a chance e 
pode acabar mal. Há não muitos 

A sustentável leveza do hidrogénioEditorial O Ministério da Segurança Social 
precisa de força política para enfrentar os 
próximos meses. Infelizmente, não parece tê-la

A ministra 
perdida

Na entrevista ao Expresso da semana passada, Ana 
Mendes Godinho não tinha lido o inquérito da Ordem 
dos Médicos sobre o que aconteceu em Reguengos de 
Monsaraz — mas esta semana já leu (não um, mas todos). 
Na mesma entrevista, a ministra jurava que não tinha por 
objetivo responsabilizar ninguém pela situação dos lares, 
mas só ajudar, pelo que não tinha desencadeado uma 
inspeção ao mesmo lar — mas esta semana soubemos que 
o ministério o fez. Na semana passada, disse também que 
só 100 inspeções a lares tinham sido feitas — esta semana 
o seu ministério garantiu terem sido 500 (mesmo assim 
poucas face aos 2500 lares do país). Apesar de todas estas 
evidências, Ana Mendes Godinho acusou o Expresso de 
ter “descontextualizado gravemente” a entrevista que 
deu. O que ficou evidente é que a ministra ficou com 
menos contexto político para gerir os difíceis meses que se 
avizinham numa das pastas mais sensíveis desta crise.

EUA

O espetáculo mediático 
de unidade e consenso 
em torno de Joe Biden, 
e sobretudo da ideia de 
desalojar Donald Trump 
da Casa Branca, marcou 
esta semana a Convenção 
Democrata que oficializou 
o candidato do partido 
para novembro. Nesta 
altura, Biden aparece à 
frente nas sondagens e 
bem posicionado para fazer 
a Trump o que Clinton 
fez a Bush pai e Reagan 
a Carter, evitando que 
cumprissem um segundo 
mandato. Mas como o 
nosso correspondente nos 
EUA explica nesta edição, 
Trump está muito longe 
de já estar arrumado e 
tem francas condições de 
recuperar até novembro.

Ditadura

Considerada a última 
ditadura da Europa, a 
Bielorrússia, dirigida há 
26 anos por Alexander 
Lukashenko, vive tempos 
agitados. Svetlana 
Tikhanovskaya, obrigada a 
deixar o país, transformou-
se no rosto da oposição e 
da esperança daqueles que 
acreditam que os ventos 
democráticos podem 
prevalecer, apesar do pulso 
de ferro de Lukashenko 
e dos seus apelos à ajuda 
da Rússia de Putin. O 
resultado das eleições 
trouxe a população para 
as ruas de Minsk e outras 
cidades e a União Europeia 
não reconheceu  
o escrutínio como legítimo 
e ameaça agora com 
sanções ao país.
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Juiz-desembargador

Memórias de um juiz de aviário

Eurico Reis 

S
oube pelo Expresso que 
está a ser considerada a 
possibilidade de reduzir o 
tempo do estágio de forma-

ção de juízes e procuradores. E 
fiquei apreensivo. É que, no início 
da minha carreira, eu passei por 
uma situação semelhante (ao fim 
de um ano de estágio, ainda que 
sob a orientação de um juiz for-
mador, foi-me atribuído o poder 
de julgar — tinha nessa altura 25 
anos) e não foi fácil. Foi por essa 
razão que se generalizou entre os 
mais velhos a expressão juízes de 
aviário, usada para identificar o 
bando de rapazolas — e, pior ainda 
(para eles), de jovens mulheres — 
que começaram a aparecer nos 
tribunais.

A nossa prática e a aceitação que 
tivemos junto das populações ra-
pidamente eliminaram essas pala-
vras, mas as coisas podiam não ter 
corrido tão bem como correram. É 
que, por muito que alguns possam 
pensar, ninguém nasce juiz ou pro-
curador e saber o que realmente 
significa administrar a Justiça em 
nome do povo — ou perceber o 

profundo significado de um con-
ceito aparentemente tão simples 
chamado a natureza das coisas —, 
requer treino e tempo, sendo que 
a simples passagem do tempo não 
gera conhecimento. Como aconte-
ce com todas as conquistas civiliza-
cionais alcançadas pela humanida-
de, os valores éticos que sustentam 
e justificam a existência do sistema 
judicial e do sistema judiciário não 
são inatos; bem pelo contrário, 
eles são totalmente contrários aos 
nossos instintos biológicos fun-
damentais. Estou a referir-me ao 
direito a um julgamento leal (pois 
é isso que significa a expressão fair 
constante da versão em inglês de 
documentos legais tão essenciais 
como a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, a Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos e 
a Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia), qualificativo 
ao qual a melhor doutrina ameri-
cana acrescentou (e eu concordo 
com isso) a expressão e não pre-
conceituoso, o direito à presunção 
de inocência e, acima de tudo, o 
direito a que o/a julgador/a perce-
ba muito bem que a verdade é um 
caleidoscópio, algo que tem de ser 
construído ouvindo as várias ver-
sões dos factos, com pleno exercí-

cio do contraditório — em vez de 
ser assumida a partir de pretensas 
“certezas absolutas”, que não exis-
tem. Julgar por convicção e não 
a partir das provas que constam 
do processo é muito perigoso e 
muitas podem ser as suas vítimas.

E, inevitavelmente, uma delas 
será a democracia e o Estado de di-
reito. Em minha opinião as ‘coisas’ 
não correram mal com os juízes 
de aviário nomeadamente porque 
os formadores no Centro de Estu-
dos Judiciários (CEJ) eram muito 
bons, porque aí nos foi dado a co-
nhecer (honra lhe seja feita, pelo 
então diretor do CEJ (Laborinho 
Lúcio) um conceito muito interes-
sante chamado “as motivações não 
jurídicas das decisões judiciais” 
— e que, por si só, merece uma 
ampla discussão, que duvido que 
esteja a ser realizada no CEJ —, 
mas também porque começámos 
a exercer as nossas funções inte-
grando coletivos presididos por 
juízes com mais experiência — os 
antigos corregedores. E nada disso 
existe atualmente. A celeridade 
é um valor socialmente útil, não 
um princípio ético. Um disparate 
transitado em julgado é mais forte 
do que uma lei, por melhor que ela 
seja. E é disso que eu tenho medo.

Se a etnia fosse irrelevante, como explicar que,  
em 45 Presidentes, e outros tantos vices, na história  

dos EUA, apenas um fosse não-branco?

Afro-americana?

Q
uando cheguei aos Esta-
dos Unidos, nos primei-
ros dias, houve uma es-
pécie de Loja do Cidadão 

para estudantes estrangeiros. 
Num grande pavilhão, estavam 
funcionários da universidade 
e de diversas agências. Tratá-
vamos do cartão de estudante 
numa barraquinha, na seguin-
te, pedíamos o Social Security 
number que nos permitia abrir 
conta num dos bancos que estavam nas barracas 
seguintes, etc.

Já não sei em que barraca, preenchemos um for-
mulário. As perguntas eram de resposta obrigatória 
exceto as relativas à etnia. Tinha várias opções, mas 
eu não encaixava em nenhuma. Referiam a cauca-
siana (ou branca), mas era para anglo-saxónicos e 
europeus do norte. Não me lembro dos detalhes, já 
lá vão 20 anos, mas os portugueses não estavam in-
cluídos. O mais próximo seria hispânico. Deixei essa 
questão em branco. O funcionário perguntou-me o 
motivo e expliquei que não encaixava em nenhuma 
das categorias. Sugeriu hispânico. Perguntei qual 
a definição de hispânico. Respondeu que era quem 
viesse de um país que falasse espa-
nhol. Triunfantemente, expliquei 
que, então, não.

Dado o desconforto dos portugue-
ses (ou dos descendentes de portu-
gueses) em se identificarem como 
hispânicos (ou latinos), o assunto é 
discutido há décadas. Os america-
nos não olham para os portugueses 
como europeus (brancos) e os por-
tugueses que se consideram brancos 
recusam incluir-se numa categoria 
não-branca. Uma vez um americano 
disse-me que era hilariante ver a rea-
ção de alguns portugueses quando se 
apercebem de que não são brancos. 
No Census de 2020, por pressão da PALCUS (Portu-
guese-American Leadership Council of the United 
States), já aparecerá “Portuguese” como opção. 
Cada um escolhe a raça que lhe apetecer, incluindo 
“Branco”, “Negro”, etc. e depois acrescenta que é 
de origem portuguesa.

Uma coisa que me chamou a atenção ao olhar 
para o formulário do Census de 2020 é que não 
há distinção entre “Black” e “African American”. 
Negro e afro-americanos fazem parte da mesma 
categoria. Em Portugal, muitos ficaram admirados 
com a apresentação de Kamala 
Harris como afro-americana. Por 
um lado, é bastante clarinha; por 
outro, tem mãe indiana e pai ja-

maicano. Se nem pai nem mãe 
são africanos, como pode ser 
ela afro-americana? A resposta 
simples é que se o pai é negro, é 
porque descende de africanos. O 
seu pai negro descende tanto de 
africanos como qualquer outro 
negro nascido nos EUA. Ela é tão 
negra como Obama, que tinha 
pai negro e mãe branca.

É verdade que em tempos o 
conceito de afro-americano se 

aplicava especialmente a quem era descendente de 
escravos norte-americanos. Mas estas categorias 
evoluem e, pelo menos desde o fim do século XX, 
essa visão está desatualizada. A enorme emigração 
de negros das caraíbas para os EUA, iniciada nos 
anos 60, levou a uma redefinição do conceito de 
afro-americano.

Portanto, a forma como Kamala Harris se identifi-
ca é perfeitamente consensual nos EUA. E ela, ape-
sar de nunca ter renegado as suas origens indianas, 
já o faz assim há anos. Até se licenciou na Howard 
University, universidade que historicamente se des-
tacou na educação da comunidade afro-americana.

Como sempre acontece, muita gente fica inco-
modada com o destaque dado à cor. 
Cita-se Martin Luther King, que 
ansiava por uma sociedade onde a 
cor não definisse ninguém. Olham 
para as afirmações identitárias de 
Kamala Harris como uma traição a 
esse ideal. E, também como sempre 
nestas ocasiões, fico muito admirado 
com o incómodo e com a acusação. 
Se a etnia fosse irrelevante, como 
explicar que, em 45 Presidentes, e 
outros tantos vices, na história dos 
EUA, apenas um fosse não-branco?

A enorme vantagem da recolha de 
dados étnicos é termos dados. Com 
eles não podemos fingir que o país 

não é racista. Sabemos que um negro enfrenta um 
campo inclinado que torna a sua vida difícil: é mais 
vezes parado pela polícia, sofre penas mais pesadas 
pelos mesmos crimes, tem mais dificuldades em 
arranjar emprego, etc. É esta sociedade que é uma 
traição a Luther King.

E Kamala Harris devia fingir que a cor não interes-
sa? E, já agora, também devia fingir que ser mulher 
não interessa? Enquanto ser uma mulher negra for 
um duplo handicap, exigir que as candidatas negras 
não afirmem a sua identidade é uma afronta. Ainda 

por cima, numa das raríssimas 
vezes em que estas circunstâncias 
lhe poderão ser favoráveis (e isso 
ainda vamos ver).

Kamala Harris devia 
fingir que a cor não 
interessa? E, já agora, 
também devia fingir que 
ser mulher não 
interessa? Enquanto ser 
uma mulher negra for 
um duplo handicap, 
exigir que as candidatas 
negras não afirmem a 
sua identidade é uma 
afronta

Professor de Economia da Univ. do Minho

Luís Aguiar-Conraria
 

lfaguiar@eeg.uminho.pt

J
á passou meio ano, mas julgo que 
grande parte da população, eli-
te incluída, ainda não percebeu 
que estamos num cenário trágico: 

todas as opções são terríveis perante 
uma pandemia. A palavra “tragédia” 
não descreve um cenário catastrófico 
ou triste, aliás, não descreve um cenário 
exterior, um desastre ou uma morte; 
descreve, isso sim, um dilema interior e a 
respetiva escolha. Neste caso, faça o que 
fizer, escolha o que escolher, a sociedade 
vai sofrer no contexto da covid-19; todas 
as escolhas têm sangue nas mãos, todas 
sem exceção. 

Eu não defendo o #ficaremcasa absolu-
to e radical, é um erro. No entanto, não 
demonizo quem o defende em coerência 
e, acima de tudo, não diabolizo quem 
tomou essa decisão política, porque as 
decisões tinham de ser tomadas debaixo 
de um enorme nevoeiro epidémico. Eu 
só critico os defensores incoerentes do 
#ficaremcasa (a maioria), isto é, critico a 
presunção de superioridade moral. Muita 
gente acredita que o #ficaremcasa só 
salvou vidas. Estas pessoas não perce-
bem — nem querem perceber — que o 
#ficaremcasa também matou pessoas e 
matará mais no futuro. Tenho andado por 
Portugal e por Espanha: é absolutamente 
gigantesca a crise que se está a instalar na 
economia real, a economia das pessoas 
que vivem fora dos meios protegidos. Ou 
seja, se a solução sueca tem mortos de um 
lado, a solução #ficaremcasa tem mortos 
do outro lado, a começar nos mortos pa-

ralelos e esquecidos dos últimos meses e 
a acabar nos mortos dos próximos anos, 
provocados pela paragem da Medicina 
em 2020 e pela profunda pobreza que 
está a ser criada. É este o preço da tra-
gédia: ninguém pode pensar que a sua 
escolha é limpa, pura, inatacável. É por 
isso que é cada vez mais insuportável as-
sistir à presunção de superioridade moral 
do discurso do medo e do confinamento. 

Não é a primeira vez. Há dez anos, de-
fendi a austeridade debaixo desta pre-
missa trágica: não havia soluções boas, os 
dois caminhos eram duros. O caminho da 
austeridade era difícil, mas a alternativa 
(uma queda abrupta com o escudo lá em 
baixo à nossa espera) seria ainda pior. O 
que eu não suportava nos críticos da aus-
teridade não era a sua legítima opção mas 
a presunção de superioridade moral que 
vendia às pessoas uma saída sem custos. 
Era um exercício desonesto: compara-
vam a dura realidade liderada por Passos 
com uma utopia sem tragédia. Claro que 
essa utopia era, na verdade, uma distopia, 
um cenário grego ou pior. Mas aquilo que 
eu via como uma terrível distopia podia 
ser um caminho de libertação e redenção 
para outras pessoas. Por isso, fartei-me de 
pedir o seguinte: se não querem a austeri-
dade dentro deste quadro europeu, então 
tenham a coragem de defender o regresso 
ao escudo. 

As últimas gerações viveram décadas 
de paz, prosperidade e conquistas mé-
dicas. Perdemos o contacto com o dia a 
dia de milénios de humanidade: as esco-
lhas trágicas impostas pela guerra, pela 
pobreza extrema e pelas doenças. Para 
o mal e para o bem, a covid-19 apareceu 
para nos relembrar o carácter inescapá-
vel da tragédia: ou enfrentamos Cila em 
terra ou enfrentamos Caríbdis no mar. 
Escolham. 

Cila  
ou Caríbdis

Para o mal e para o bem,  
a covid-19 apareceu para nos 
relembrar o carácter inescapável  
da tragédia: ou enfrentamos  
Cila em terra ou enfrentamos 
Caríbdis no mar

N
ajma al-Khatib, uma professora 
síria de 50 anos, conta ao “The 
New York Times” como oficiais 
gregos mascarados a levaram, com 

mais 21 pessoas (dois bebés), de um cen-
tro de detenção em Rodes para um bote 
salva-vidas sem leme e sem motor que 
foi abandonado em alto-mar. Segundo 
o jornal, as autoridades gregas expulsa-
ram secretamente, em 31 ações realizadas 
desde março, 1072 requerentes de asilo. 
Também retiraram combustível a barcos 
de refugia dos e rebocaram-nos para as 
águas turcas. E abandonaram refugiados 
numa ilha desabitada. E expulsaram mi-
grantes legais, enfiando-os num barco no 
rio Evros. Não é na Hungria ou na Polónia. 
É na Grécia. A chegada dos conservadores 
ao poder, a pandemia e o abandono dos 
gregos à sua sorte na tarefa de gerir a fron-
teira da União explicam a complacência 
nacional com a barbárie. Mas nada neste 
comportamento da Grécia a distingue 
de uma odiosa tirania. A diferença é que 
reserva o crime para quem não seja grego.

A proximidade faz-me olhar mais para 
as vítimas de Reguengos do que para as do 
Mediterrâneo. Mas sei que aquelas vidas 
valem o mesmo e o meu dever para com 
elas é o mesmo. É esta incapacidade de 
distinguir “nós” e “eles” que, dizem-me, 
me coloca num extremo. É a radicalidade 
com que dou igual valor à vida de um sírio 
e de um grego, de um português e de um 
líbio, de um negro e de um polícia, que me 

aproxima dos que acreditam no oposto: 
que tratar da vida dos “nossos” vale a dor 
necessária dos outros. No meio de nós 
ficam os moderados. Os que não marcha-
riam com abolicionistas ou sufragistas 
radicais, que não pegariam em armas no 
Gueto de Varsóvia, que toleraram até há 
pouco tempo a discriminação legal dos 
homossexuais. Não teriam tomado nem o 
Carmo nem a Bastilha. E perante um bote 
à deriva com 22 seres humanos, dois be-
bés, carregado pela civilizadíssima Europa 
para alto-mar, pedem que não acicatemos 
a extrema-direita que já determina o que 
somos pelo medo que cresça.

Não me determina a mim. Ainda te-
nho indignação perante um barco à de-
riva com 22 pessoas, dois bebés. Sou do 
extremo que dizem que toca no outro. 
Porque sei que o silêncio “moderado” 
perante o discurso bárbaro que se torna 
hegemónico na Europa é o problema. Sou 
antirracista radical. Porque não percebo 
que moderação pode haver perante a 
violência quotidiana do racismo. Porque 
não estou num ponto equidistante entre 
a vítima e o agressor. Porque o meu res-
peito pelas forças de segurança, ou por 
qualquer outro poder, não é independen-
te do que façam. Porque sei que o que ve-
mos na Grécia ainda não é o fim da linha. 
Nem o discurso oportunista de Ventura 
(que esta semana veio em defesa da cor-
rupção de Steve Bannon, chamando-lhe 
“uma questão qualquer de angariação de 
fundos” e avisando a Justiça portuguesa 
que nunca se atreva a investigar o Chega), 
o deputado que sem revolta geral propôs 
o confinamento especial para uma etnia. 
Não foi por causa dos que resistiram ao 
antissemitismo generalizado na Europa 
que ele se transformou numa indústria de 
ódio. Foi lentamente, tratando seres hu-
manos como mercadoria indesejada. Por 
culpa da moderação conivente dos que 
acham que todos os extremos se tocam.

Radical 
contra  
a barbárie

Sou antirracista radical. Porque  
o que a Grécia faz aos refugiados, 
com o silêncio dos moderados,  
ainda não é o fim da linha



1924-2020 Nasceu numa das famílias mais ricas da Hungria. Morreu 
sem recuperar as obras de arte que os nazis roubaram à sua família

Martha Nierenberg

O 
seu a seu dono, pode-
ria ser o lema de vida de 
Martha Nierenberg, que 
morreu no passado dia 

27 de junho. Lutou durante 30 
anos pela restituição das obras 
de arte que os nazis roubaram à 
sua família, mas morreu aos 96 
anos sem ver o rosto da justiça. 

De ascendência judaica, Mar-
tha Weiss de Csepel nasceu em 
Budapeste em 12 de março de 
1924 no seio de uma das famílias 
mais ricas da Hungria. O avô pa-
terno, Manfred Weiss de Csepel, 
era dono da maior fábrica de 
máquinas do país, e o avô ma-
terno, o barão Mór Lipót Her-
zog, um próspero banqueiro de 
Budapeste, foi um dos maiores 
colecionadores do seu tempo. 

Em março de 1944, pouco 
depois de fazer 20 anos, Mar-
tha foi metida às pressas num 
comboio rumo ao coração da 
Hungria, onde esteve escondida 
por uma congregação de freiras 
católicas. Dois meses depois, os 
amigos garantiram-lhe que po-
deria regressar a casa, e Martha 
voltou. Enquanto isso, os nazis 
tinham entrado em Budapeste 
e imposto a lei de ferro sob as 
ordens de Adolf Eichmann, que 
começou de imediato a organi-
zar o extermínio dos 440 mil 
judeus húngaros.

Os alemães informaram-na 
que, juntamente com 42 mem-
bros da sua família, tinha uma 
autorização especial para aban-
donar o país. Seria escoltada 
até à fronteira com a Áustria, 
de onde poderia fugir para um 
país neutral como a Suíça ou 
Portugal. 

Em 1945, partiu de Lisboa 
rumo à América na companhia 
da mãe. Com um diploma em 
Físico-Química pela Universi-
dade de Budapeste, falando flu-
entemente seis línguas e com o 
pedigree que tinha, Martha não 
sentiu especiais dificuldades em 
adaptar-se aos EUA. Fixou-se 
em Cambridge, Massachusetts 
para concluir a sua formação 
em Bioquímica no Radcliffe Col-
lege e no MIT, onde desenvolveu 
uma brilhante carreira como 
cientista até mudar-se para o 
Rockefeller Institute for Medi-
cal Research, de Nova Iorque. 

Em novembro de 1950, na 
estreia de uma peça na Broad-

way, conheceu Ted Nierenberg, 
dono de uma empresa de me-
talomecânica, com quem casa-
ria no ano seguinte. Em 1954, 
os Nierenbergs, pretendendo 
expandir os seus negócios, fi-
zeram uma viagem por vári-
os países europeus em busca 
de produtos industriais para 
vender no mercado americano. 
Descobriram em Copenhaga o 
ateliê de Jens Quistgaard, cujas 
peças de design funcional e ele-
gante começavam a fazer furor 

na Europa. Estabeleceram uma 
parceria de três décadas com 
a marca Dansk, que floresceu 
exponencialmente na América, 
mas em 1985 os Nierenbergs 
decidiram retirar-se para a sua 
encantadora casa de vidro ro-
deada de floresta em Armonk, 
e venderam a empresa aos em-
pregados. 

Em 1989, com a queda do 
comunismo, Martha e outros 
descendentes do barão Herzog 
contactaram o Governo húnga-
ro para reaver a coleção que os 
nazis lhes tinham confiscado. 
As peças mais valiosas tinham 

ido parar às mãos de Adolf 
Eichmann, que enviou algumas 
delas para Berlim, legando as 
restantes à Galeria Nacional da 
Hungria e ao Museu de Artes 
Decorativas de Budapeste, que 
ainda hoje as exibem como se 
fossem suas. 

Mesmo com a pressão de per-
sonalidades influentes como 
Hillary Clinton, Edward Ken-
nedy ou Frank R. Lautenberg, 
a Hungria recusou-se a devolver 
à família Herzog as obras rapi-
nadas pelos nazis e uma ação 
intentada nos tribunais hún-
garos por volta de 2005 não 
deu quaisquer resultados. Em 
2010, os Herzogs interpuseram 
uma ação de restituição num 
tribunal norte-americano, que 
as autoridades de Budapeste 
têm conseguido arrastar até 
hoje. Martha dizia, talvez com 
razão, que os húngaros esta-
vam à espera que ela morresse, 
o que acabou por acontecer no 
passado dia 27 de junho numa 
residência sénior de Rye, estado 
de Nova Iorque. 

Entre os 40 quadros que a 
Hungria se recusa a devolver 
aos Herzogs encontram-se qua-
tro telas de El Greco e outras 
de Corot, Velázquez, Van Dyck, 
Goya, Courbet, Reinor e Mo-
net. O conjunto está avaliado 
em 100 milhões de dólares e os 
familiares de Martha já avisa-
ram que, apesar da sua morte, 
vão continuar a lutar pelo que é 
seu. Bem feito.

Em 1945, partiu  
de Lisboa rumo à 
América. Não sentiu 
dificuldades em 
adaptar-se aos EUA  

Desastres Naturais
Por António Araújo
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Cartas da semana

Opinião

José Manuel Boavida

A
s instituições de solidari-
edade social (IPSS*) inte-
gram o chamado Estado 
social, englobando múl-

tiplas atividades de promoção 
de cuidados básicos, bem-estar 
e dignidade humana ao nível do 
interesse público da sociedade, 
distinguindo-se assim das coope-
rativas ou mútuas, cujo objetivo é 
a defesa de um interesse comum 
(aos próprios associados). No 
 atual contexto da pandemia, as 
IPSS desempenharam um papel 
fundamental face ao agravamen-
to da situação social, ficando bem 
visíveis as virtualidades e as fragi-
lidades destas instituições.

Comecemos pelas virtualida-
des das IPSS:
1. Asseguram uma resposta mais 
próxima e conhecedora das rea-
lidades locais, como é o caso dos 
equipamentos residenciais para 
pessoas idosas (ERPI), vulgo la-
res, ou como são as de resposta 
social;
2. São interlocutoras naturais a 
nível local, com uma interven-
ção próxima das autarquias e 
integrando as suas redes sociais;
3. Pela sua autonomia, conse-
guem adaptabilidade e agilidade 
nas soluções superiores às estru-
turas estatais;
4. Não dependem do lucro, as-
sumindo responsabilidades que 
de outra forma seriam impen-
sáveis;

5. Têm uma visão da saúde 
mais ampla e próxima das ne-
cessidades das pessoas, incluin-
do as que requerem cuidados 
sociais;
6. Privilegiam os sectores mais 
vulneráveis e desfavorecidos.

Quanto às fragilidades mani-
festadas:
1. Debilidade económica e de-
mora em investimentos urgen-
tes, como foi o caso dos equipa-
mentos de proteção individual 
e coletivo nos ERPI ou do re-
forço de profissionais, nomea-
damente de enfermeiros;
2. Sector com remunerações 
muito baixas, o que se traduz 
em trabalhadores com escassa 
formação técnica e baixos ní-
veis de literacia, pluriemprego 
e sobrecarga de esforço;
3. Baixa quantidade e qualida-
de da oferta, com proliferação 
de lares ilegais;
4. Dependência de estruturas 
verticais corporativas pouco 
ágeis e falta de coordenação ao 
nível local;
5. Articulação com as estrutu-
ras oficiais muitas vezes media-
da por interesses particulares, 
de ordem política ou de promis-
cuidade, e sem coordenação 
entre os Ministérios da Saúde 
e da Segurança Social;
6. Origem, desenvolvimento 
e ligação a credos religiosos, 
mesmo que mantenham ser-
viços laicizados, podem consti-
tuir barreiras.

Presidente da Associação Protectora  
dos Diabéticos de Portugal (APDP)

Que futuro para a 
solidariedade social?

É neste quadro que importa 
apontar algumas linhas de de-
bate para a criação de uma es-
tratégia nacional que reconheça 
e garanta o interesse social e a 
independência na ação das IPSS:

1. Separação do sector social 
solidário, sem fins lucrativos, 
do sector privado prestador de 
serviços similares (lucrativo) na 
futura regulamentação da Lei 
de Bases da Saúde;

2. Reforço da importância dos 
conselhos de ação local junto 
dos municípios e das comissões 
sociais de freguesia, que deviam 
ser coordenados por um gabi-
nete autárquico, com represen-
tantes do trabalho, habitação, 
educação, justiça, saúde e IPSS 
locais, com orçamento próprio 
e meios ajustados;

3. Acesso a fundos estatais, 
europeus ou não, com o fim da 
proteção das empresas privadas 
(habitual nos fundos europeus) 
e de quaisquer discriminações 
não legítimas ou transparentes;

4. Reforço da supervisão, com 
auditorias sistemáticas pelos or-
ganismos oficiais da Segurança 
Social e da Saúde;

5. Representação obrigató-
ria da autarquia ou ministérios 
no Conselho Fiscal das IPSS e, 
sempre que tenham uma maior 
dimensão, como vogal nos seus 
órgãos diretivos;

6. Integração obrigatória nos 
conselhos de comunidade dos 
agrupamentos dos centros de 
saúde e hospitais, que deverão 
ter um papel crucial na gestão e 
supervisão da intervenção local 
da saúde.

Este é o debate, urgente, que 
deverá servir de base a uma 
nova Lei das IPSS. A sociedade e 
a resposta à crise reclamam-na.

*A maioria das IPSS são ERPI 
(lares), centros de dia, creches, 
jardins infantis, centros de ativi-
dades de tempos livres, miseri-
córdias, associações de doentes 
e ONG de diversas matrizes.

Nicha Cabral
1934-2020 Nome de guerra 
de Mário de Araújo Cabral, 
foi piloto de automóveis e o 
primeiro português a chegar 
à Fórmula 1, disputando o 
Grande Prémio de Portugal 
que se realizou numa pista 
de Monsanto em 1959. Nicha, 
como já era então conhecido, 
conseguiu um 10º lugar 
ao volante de um Cooper-
Maserati T51. Ainda disputou 
mais quatro provas na classe 
rainha e em 1965 teve um 
aparatoso acidente quando 
disputava o Grande Prémio 
de França em Fórmula 2. 
Esteve seis meses internado 
e numa entrevista ao “I” 

disse que só não morreu por 
causa de uma enfermeira 
que o salvou de uma embolia 
pulmonar. Correu em provas 
de turismo e resistência, 
disputou as 24 horas de Le 
Mans e já depois de encerrar 
a carreira dedicou-se à arte 
e tornou-se um galerista 
de referência. Ainda foi a 
tempo de tirar um curso de 
violino no Conservatório, 
tendo obtido 20 valores. 
Em 1971, juntamente com o 
cozinheiro Michel e com os 
amigos Manecas Mocelek 
e Jorge Correia de Campos 
disfarçou-se de xeque árabe 
e fez correr que se tratava de 
uma comitiva árabe que vinha 
a Portugal para negociar 
petróleo, então vendido a um 
preço exorbitante. O jornal 
“O Século” deu a cacha no dia 
seguinte, que não era mais 
do que um apanhado que iria 
custar o lugar ao chefe de 
redação do jornal e um gozo 
que durou anos. Dia 25, de 
causas não reveladas.

> Stuart Christie (1946-2020), 
editor e ativista escocês, entrou 
para a história em 1964 quando 
foi preso em Espanha com um 
carregamento de explosivos 
que se destinavam a matar o 
ditador Francisco Franco. Foi 
condenado a 20 anos de prisão, 
mas só cumpriu quatro e quan-
do foi libertado fundou uma 
editora e dedicou-se à divulga-
ção da causa anarquista. Dia 15, 
de cancro. > Ben Cross (1947- 
-2020), ator britânico, interpre-
tou o papel de Harold Abra-
hams, atleta britânico judeu, no 
megassucesso “Momentos de 
Glória”, de Hugh Hudson, que 
conquistou o Óscar de Melhor 
Flme em 1981. Foi também o 
pai de Spock na versão de 2009 
de “O Caminho das Estrelas”. 
Dia 18, de causas não revela-
das. > Martin Birch (1948-2020), 
produtor musical britânico, foi 
responsável pela gravação de 
álbuns de bandas como Whites-
nake, Iron Maiden, Fleetwood 
Mac e Black Sabbath. Dia 9, de 
causas não reveladas.

Onde está  
essa coragem?

Queria que alguém me res-
pondesse à seguinte questão: 
quanto pessoal já teve que ser 
desviado das suas funções para 
se debruçar sobre estudos 
minuciosos que esta questão 
da Festa do “Avante!” origi-
nou? Ter-se-ão perdido vidas 
com estes desvios de pessoal? 
Quanto vai custar ao erário 
público toda esta operação? 
Quanto ganha o país com esta 
festa, que, por sinal, até está 
isenta de impostos? Estaremos 
todos errados e apenas o PCP 
é que está certo?
Jorge Morais, Porto

A afrontosa  
Festa do “Avante!”

Beneficiando da criticável co-
bardia do Governo e das auto-
ridades da saúde, o Partido Co-
munista persiste, desafiante e 
irresponsavelmente, na sua in-
sensata realização da Festa do 
“Avante!”, que juntará dezenas 
de milhares de participantes.

Uma atitude verdadeiramen-
te afrontosa de um partido que 
se autorreclama defensor dos 
direitos dos trabalhadores, mas 
que, numa condenável demons-
tração de falta de solidariedade, 
não hesita em ignorar, insensi-
velmente, os muitos milhares 
de profissionais que ficaram 
sem trabalho devido às severas 
restrições impostas ao, entre 
outros, sector da diversão por 
causa da pandemia.

Numerosos acontecimentos 
foram forçadamente cancela-
dos, como os festivais de música, 
os comícios partidários ou as 
competições desportivas, jogan-
do-se o futebol sem público. Mas 
o PCP prossegue ostensivamen-
te no seu arrogante gozo das 
exceções que lhe são privilegi-
ada, indevida e polemicamente 
concedidas.

Mais gravoso, porém, são os 
imensos e incalculáveis riscos 
para a saúde pública que o fes-
tival representa — suscetíveis 
não só de anular grande parte 
dos esforços e investimentos 
aplicados na luta contra o im-
placável vírus, como de gerar 
repercussões negativas e lesivas 
no espaço internacional, com 
desastrosas consequências para 
a economia e o emprego no nos-
so país.
César Faustino, Cascais

Medidas  
preventivas

Numa embarcação de pesca da 
Póvoa de Varzim, um pescador 
acusou positivo num teste à 

covid-19. Em virtude da situa-
ção descrita, a restante tripula-
ção, como mandam as regras, 
procedeu à realização de uma 
bateria de testes com o intuito 
de verificar se estava contami-
nada. Os resultados relevaram 
que nenhum dos tripulantes 
estava contaminado, estando, 
desta forma, em condições 
para regressar à faina. No en-
tanto, segundo imposição da 
DGS, a tripulação não poderá 
voltar ao mar nos próximos 15 
dias, mesmo que não existam 
riscos de contágio acrescidos.

Curiosamente, assistimos 
diariamente ao surgimento 
de surtos em dezenas de uni-
dades industriais espalhadas 
um pouco por todo o país, nas 
quais muito pouco ou nada se 
sabe sobre as condições de hi-
gienização dos trabalhadores. 
Nestes casos, não se conhece 
nenhuma imposição de encer-
ramento por parte da DGS, 
nem apropriada fiscalização.

A política da DGS manifesta 
uma discricionariedade gritan-
te, que beneficia certos sectores. 
João António do Poço Ramos, 
Póvoa de Varzim

Retificação

Na página 86 da edição passada 
da Revista, na secção ‘Tecno-
logia’, por lapso, apelidámos 
de “dobráveis” os dois novos 
smartphones da Samsung. Os 
dois telemóveis não devem ser 
descritos como dobráveis, pelo 
que pedimos as nossas descul-
pas pelo engano.

Os originais das cartas não  
devem ter mais de 150 palavras, 
reservando-se a Redação o direito  
de as condensar. Os autores devem 
identificar-se indicando o nº do B.I.,  
a morada e o nº do telefone. Não 
devolvemos documentos que nos 
sejam remetidos. As cartas também 
podem ser publicadas na edição online.

Para contacto:
Cartas@expresso.impresa.pt
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NO REGRESSO ÀS AULAS, O EXPRESSO OFERECE-LHE 
ATIVIDADES PARA FAZER EM FAMÍLIA

Em época de regresso às aulas, o Expresso oferece-lhe, dia 12 de 
setembro, o Expressinho, o Oceanário de Lisboa em 3D (reprodução 
em miniatura para construir) e ainda um bilhete de criança (na 
compra de um bilhete de adulto). Em parceria com

* SAIBA MAIS EM EXPRESSO.PT/EXPRESSINHO 

12 SETEMBRO
GRÁTIS 

SUPLEMENTO DESTACÁVEL
NA REVISTA 

DO EXPRESSO 

OCEANÁRIO
OFERTA 1 BILHETE 

DE CRIANÇA
NA COMPRA DE 1 BILHETE 

DE ADULTO*

OCEANÁRIO 
PARA CONSTRUIR
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UM JOGO MAIS  
DE ATAQUE DO QUE  
DE DEFESA: PRESSÃO 
SUFOCANTE DO  
BAYERN, VELOCIDADE 
ESTONTEANTE DO PSG

O CAMINHO É PARA A FRENTE. 
E TUCHEL E FLICK SABEM-NO
Textos Hugo Tavares da Silva

O
s rumores de que os 
alemães ganhavam 
ou ganhavam deixa-
ram de fazer escola 
em Paris a partir de 
setembro de 1994, 
quando PSG e Bay-
ern Munique se en-
contraram pela pri-

meira vez na Liga dos Campeões. Foi 
na fase de grupos (como todos os oito 
duelos até hoje), na qual George Weah, 
que receberia a Bola de Ouro no ano 
a seguir, decidiu em duas noites que 
não estava propriamente empenha-
do numa amizade harmoniosa com 
Oliver Kahn. O golo em Munique é 
memorável. Tanto parisienses como 
bávaros, treinados por Luis Fernández 
e Giovanni Trapattoni, chegariam às 
meias-finais. Quase 25 anos depois 
desse debute, os dois clubes vão dispu-
tar a final de uma Liga dos Campeões 
incomum, no Estádio da Luz.

Lisboa recebe pela terceira vez a final 
do torneio, depois de Celtic e Real Ma-
drid terem vencido em solo português 
em 1967 e 2014. Se para o PSG de Tho-
mas Tuchel é uma novidade, o Bayern 
de Hansi Flick vai jogar a 11ª final. “É 
um jogo com muitas armas de parte a 
parte, taticamente muito interessan-
te”, diz ao Expresso Tomás da Cunha, 
comentador da TSF e Eleven Sports. 
“Creio que pode ser um jogo mais de 
ataque do que de defesa. Nenhum trei-

nador deverá entrar com uma aborda-
gem excessivamente controladora, e 
isso pode proporcionar um espetáculo 
muito interessante de seguir entre dois 
treinadores alemães, algo que tanto 
tem sido falado nos últimos tempos.”

E acrescenta: “A chave do jogo poderá 
estar na forma como o PSG vai atacar a 
profundidade. Já vimos como o Bayern 
tem dificuldades nesse capítulo, ao de-
fender com o bloco muito subido, com a 
linha defensiva quase no meio-campo e 
com alguns erros posicionais que podem 
comprometer.” Circula a teoria de que 
Hansi Flick poderá abdicar do futebo-
lista mais fino que tem à disposição, 
Thiago Alcântara, para puxar Joshua 
Kimmich para o meio-campo, deixando 
a lateral-direita entregue a Benjamin 
Pavard. Em declarações à Sky, Lothar 
Matthäus, uma lenda do clube alemão, 
deu por garantido que haverá mudan-
ças no 11 do Bayern. Tomás da Cunha 
desconfia que Flick será fiel ao que tem 
apresentado, tal como deverá acontecer 
com o treinador rival. “Não é provável 
que Tuchel altere o sistema que tem 

Final Paris Saint-Germain, com um “trio maravilha”, estreia-se nestas andanças, enquanto  
Bayern Munique, que joga à Bayern, vai disputar a 11ª final (domingo, 20h, TVI e Eleven)

TRIBUNA LIGA D OS CAMPEÕES

utilizado”, diz, desmontando o que acon-
teceu contra o RB Leipzig. “Montou um 
4-3-3 com Neymar como falso 9 e os mé-
dios tiveram um papel essencial, muito 
juntos da defesa, importantes na pressão 
e com bola a acrescentar. Vimos uma 
exibição soberba de Leandro Paredes.”

Já o Bayern, que parecia estar com tra-
vão de mão nos tempos de Niko Kovac, 
está mais próximo da sua identidade. 
“É uma equipa com muitos argumentos 
na construção, que procura desequili-
brar desde trás, sobretudo com Alaba. 
Tem muitas condições técnicas e táticas 
também para sufocar o adversário. E 
depois pressiona muito à frente. É esse 
o duelo que se espera: um Bayern muito 
pressionante, muito vertical” contra o 
“trio maravilha” do outro lado, Neymar, 
Kylian Mbappé e Ángel Di María.

A única vez que franceses e alemães 
disputaram uma final desta competição 
foi em 1976: o Bayern de Franz Becken-
bauer venceu a terceira Champions 
consecutiva ao bater o Saint-Étienne, 
com golo de Franz Roth, em Glasgow. 

htsilva@expresso.impresa.pt

Se o sentimento no futebol fosse gente 
como a gente, estaria apto a participar 
naquele circo da canção de Jorge Ben 
Jor. Por ali há o macaco cientista, o 
urubu que toca flauta e violão, a cabra 
ciclista, uma orquestra de sapos, o leão 
sem dente, o palhaço Tereré e a grande 
atração, a grande vidente que tudo 
sabe, que tudo vê, que tudo sente, a in-
ternacional Deise, a mulher do homem 
que come raio laser. Não está claro que 
Deise tenha magicado a época do PSG. 
O primeiro jogo de Neymar, em setem-
bro, teve assobios, dedos do meio e 
tarjas a prometer desamor eterno. O 
brasileiro respondeu a jogar: pontapé 
de bicicleta com a canhota, já depois 
da hora, garantindo a vitória contra 
o Estrasburgo. E o povo, agradecido, 
curvou-se. Senhoras e senhores, che-
gado de Paris, o contorcionista que 
está e não está e que chora quando 
ouve samba, o sentimento no futebol.

Neymar é o brasileiro mais brasi-
leiro que há. É a rua, a malandrice, a 
picardia e a genialidade. Digam o que 
disseram sobre ele, tal como se dizia 
de Maradona (o tal “deus sujo” para 
Galeano), é um dos puros, com debi-
lidades humanas como nós. Pecador e 

PSG ESSE ‘CARA’  
QUER A CHAMPIONS
O clube que precisou de mais 
jogos para chegar à final vai 
tentar aproveitar o espaço que  
a valentia do Bayern vai oferecer 
através do talento de Neymar  
e da velocidade de Mbappé

redentor. Demonstra que a liderança 
está muitas vezes na qualidade, na 
coragem para pegar na bola e inventar, 
sem lhe tremer o pé. E sai beneficiado 
por jogar no corredor central, livre, 
multiplicando as soluções e caminhos. 
À “Tribuna Expresso”, Valdo, antigo 
futebolista do PSG que esteve na meia-
-final há 25 anos e que também passou 
pelo Benfica, explicou: “É um dos últi-
mos talentos puros, sem agrotóxicos, 
sem nada, do futebol brasileiro. É o 
que tem o maior improviso, é o que é 
mais leve, é o que cativa mais. É aque-
le jogador que não é forte, mas que 
também não é fraco. É o estereótipo 
do jogador brasileiro. Se aparecer um 
extraterrestre que não conheça o Ney-
mar, vê-o jogar e diz: ‘Esse cara é brasi-
leiro, né?’ Com certeza, não tem como 
enganar. O toque de bola do Neymar é 
o Brasil da velha escola, da boa escola.”

A saída do Barcelona, há três anos, 
começa finalmente a fazer mais sen-
tido. Lá está, também o futebol e os 
clubes são grandes contorcionistas. O 
Barça está hoje virado do avesso, es-
tando em causa até a continuidade de 
Messi, e é um ponto de interrogação. 
O PSG de Thomas Tuchel, ao contrá-
rio, parece ter dado com a tecla. “É 
de destacar a solidariedade coletiva e 
a vontade”, analisa Tomás da Cunha, 
comentador da Eleven Sports. “Fren-
te ao Leipzig, houve de facto esse tra-
balho coletivo, quer dos avançados a 
defender, quer dos defesas a construir. 
Tuchel conseguiu finalmente formar 
um todo e por isso o PSG teve condi-
ções para chegar a esta final. Mesmo 
Neymar, não sendo um jogador muito 
agressivo, também teve esse papel 
importante para condicionar o médio 
defensivo do Leipzig. Todos defen-
dem, todos atacam.” Kylian Mbappé, 
um rapaz de 21 anos que já ganhou um 
Campeonato do Mundo, confirmou-o 
depois da meia-final: “Conseguimos 
criar um grupo. Fazemos coisas jun-
tos fora do campo. É mais fácil correr 
ou sacrificarmo-nos por um colega 
quando gostas dele. É assim no fute-

bol e em qualquer 
trabalho.”

O 41º clube a che-
gar à final da com-
petição do hino que 
provoca pele de galinha 
a tanta gente é o que pre-
cisou de mais jogos para o 
fazer (110), ultrapassando os 90 
do Arsenal. Em caso de vitória, 
os pari sienses serão os primeiros 
estreantes a ganhar o torneio desde 
o Chelsea, em 2012, com Roberto Di 
Matteo. Só uma equipa francesa con-
quistou a prova, o Marselha, em 1993, 
conseguindo o que não conseguiram 
Reims (1956, 1959), Saint -Étienne 
(1976) e Mónaco (2004).

Voltando a Neymar, Tomás da Cu-
nha recorda que o brasileiro falhou 
encontros importantes no passado. 
“Não esteve quando o PSG foi elimina-
do pelo United e pelo Real Madrid. A 
simples presença já transporta a equi-
pa para outro patamar de confiança, 
sobretudo na Champions, que tem 
uma dimensão mental sempre muito 
importante. Desta vez, Neymar pôde 
estar e tem feito toda a diferença. Não 
tanto na finalização, onde até tem pe-
cado um pouco, mas pela criatividade, 
pela forma como atrai e dá espaço 
para outros. Assume o peso ofensivo 
da equipa e é um jogador sem paralelo 
no futebol mundial, praticamente.”

E o que imaginar do jogo dos fran-
ceses? “O PSG tem, talvez, a principal 
arma do futebol para atacar espaços 
e correr: Mbappé, quando é lançado 
por Neymar. Vamos ver de que lado 
vai jogar Mbappé, provavelmente do 
lado esquerdo, em cima de Pavard ou 
Kimmich, com Neymar novamente 
como falso 9.” O PSG marca há 34 
jogos consecutivos nesta competição, 
igualando o recorde estabelecido pelo 
Real Madrid em 2011-2014. Afinal, 
Neymar, Mbappé e Di María são o “trio 
maravilha”, ainda por cima quando pa-
recem estar divertidos. Pressionando à 
frente, a manta do Bayern pode ficar 
curta para esta rapaziada explorar.

Neymar brilhou 
intensamente 
pelo Paris 
Saint-Germain  
na final 8  
FOTO MANU 

FERNANDEZ/REUTERS

Paris SG 3-0 Real Madrid
Galatasaray 0-1 Paris SG
Club Brugge 0-5 Paris SG

Paris SG 1-0 Club Brugge
Real Madrid 2-2 Paris SG

Paris SG 5-0 Galatasaray
B. Dortmund 2-1 Paris SG

Paris SG 2-0 B. Dortmund
Atalanta 1-2 Paris SG

RB Leipzig 0-3 Paris SG

PERCURSO  
DO PARIS SG
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Ainda decorria a segunda meia-
-final da Liga dos Campeões, 

um jogo já mais do que 
embrulhado, quando 

começou a circular, no 
Twitter, uma fotografia especial 
para o futebol português: Ra-
bah Madjer, um craque daquele 
FC Porto de 87, ainda tinha o calca-
nhar no ar e tentava dar um olho no 
que acabara de fazer enquanto perto 
da linha que dita a fronteira entre a 
glória e o anonimato, a um metro da 
bola, estava um defesa alemão que 
naquele momento aprendeu a adivi-
nhar o futuro. Esse senhor era o atual 
treinador do Bayern Munique. “Trinta 
e três anos depois do maior taconazo 
da história do futebol, Hansi Flick 
volta a uma final da Champions com 
o Bayern, desta vez como treinador. 
Boa sorte. Creio que ele e eu fomos 
os melhores espectadores da obra de 
arte de Madjer”, escreveu Paulo Futre 
na mesma rede social.

Aqueles exercícios de adivinhação 
não ofuscam outro pormenor que in-
triga naquela fotografia: os calções 
azuis dos germânicos. Tem tudo a ver 
com superstição. E com o Brasil de To-
ninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. 
Udo Lattek, o treinador alemão que 
ali vencera as Taças dos Campeões 
Europeus de 1974 e 1975, regressou 
ao Bayern oito anos depois, após pas-
sagens por Borussia Dortmund, Bo-
russia Mönchengladbach e Barcelona. 
Aborrecido com o histórico dos jogos 
na casa do Kaiserslautern, onde não 
venciam há quase dez anos, Lattek 
decidiu inventar. “Ele era superstici-
oso, com as manias dele”, conta ao 
Expresso Miguel Lourenço Pereira, 
jornalista e autor do livro “Noites Eu-
ropeias”. “Era o campo maldito do 

BAYERN 
“LET’S 
TALK 
ABOUT SIX, 
BABY”

O Bayern Munique, de Hansi 
Flick, com Lewandowski  
a tentar bater o recorde  
de golos no torneio de Cristiano, 
quer imitar o Liverpool  
e ganhar a sexta taça europeia

Bayern na Bundesliga. 
Ele decidiu usar uma 
estratégia psicológica 
para motivar a equipa. 
Aquilo foi pouco de-
pois do Mundial de 82, 
e o Brasil estava outra 
vez na moda, então de-
cidiu falar com a dire-
ção para criarem um 
equipamento especial 
para jogarem contra 
o Kaiserslautern, 
para mudar a men-

talidade dos jogadores 
e assustar os rivais. Era uma réplica 
do equipamento do Brasil, o Bayern 
nunca tinha jogado com essas cores 
na vida.” Jean-Marie Pfaff defen-
deu um penálti e Klaus Augenthaler 
teve felicidade num remate que deu 
golo. Na final de Viena, contra o FCP, 
Lattek optou por algo semelhante, 
talvez porque cinco anos antes, em 
Roterdão, aquela equipa havia per-
dido a final da Taça dos Campeões 
Europeus contra o Aston Villa. Desta 
vez, porventura menos pessimistas e 
temerosos, os germânicos optaram 
por recorrer apenas aos calções azuis, 
mantendo a camisola da farda oficial. 
Foi em vão. Madjer e Juary foram 
como Paolo Rossi.

O divino, desta vez, não deverá ser 
convocado. O Bayern de Flick ven-
ceu todos os jogos desta edição da 
Liga dos Campeões. O alemão, que 

sucedeu a Kovac em novembro e que 
foi adjunto da seleção nacional entre 
2007 e 2014, é o grande obreiro das 
noites descansadas e mais estreladas 
na Baviera. “Não dá para menospre-
zar o papel do treinador”, explica To-
más da Cunha, comentador da Eleven 
Sports. “São os mesmos jogadores que 
começaram a época. Com a entrada de 
Flick, temos um Bayern à Bayern, com 
várias transformações, desde logo 
Alaba, que passou para central, algo 
que já acontecia nos tempos de Pep 
Guardiola. É um conjunto que sou-
be aproveitar as peças de uma outra 
forma. Tem uma capacidade de cons-
trução notável, quase sem paralelo no 
futebol mundial, com Neuer, Pavard, 
Kimmich, Alaba, Alphonso Davies 
em condução e depois os dois médi-
os, Kimmiche e Thiago, e o próprio 
Goretzka, não no mesmo nível mas 
com outras características.” Daí para 
a frente, garante, é o tal Bayern que 
respeita o passado: “Tem extremos 
muito velozes e agressivos, sobretudo 
Gnabry, um avançado que joga a par-
tir da ala e que ataca muito zonas de 
finalização. Tem sido decisivo. Müller 
é um jogador inteligentíssimo sem 
bola e que se destaca nas assistências. 
E, claro, Lewandowski: está há nove 
jogos consecutivos a marcar na Liga 
dos Campeões e é também uma das 
figuras da temporada.” O avançado 
polaco já marcou 55 golos esta época, 
15 deles nesta prova, o que significa 
que está apenas a dois golos do recor-
de de Cristiano Ronaldo (2013/14).

O Bayern, apesar daquele tradicio-
nal estatuto de gigante quase intocá-
vel, viveu alguns traumas nesta longa 
história europeia. O pior terá sido 
mesmo aquela final em Barcelona, 
quando o Manchester United virou 
depois da hora. Contas feitas, foram 
10 finais de Taça e Liga dos Campeões 
Europeus: o Bayern ganhou cinco e 
perdeu outras cinco, uma delas em 
penáltis (vs. Chelsea), em Munique. Só 
Real Madrid (13), Milan (7) e Liverpo-
ol (6) têm mais Champions.

Robert 
Lewandowski é o 
melhor marcador 

da Champions, 
com 15 golos  

FOTO FRANCK FIFE/EPA

CAMPEÕES

2018/2019
O Liverpool bateu o Tottenham  
e voltou a vencer a competição,  
14 anos depois. Foi a sexta vez  
da história dos “Reds”. Klopp até 
cantou: “Let’s talk about six, baby”

2017/2018
O Real Madrid, de Zidane, 
conquistou, frente ao Liverpool,  
a terceira Champions consecutiva. 
Foi a 13ª taça para o museu

2016/2017
Com golos de Ronaldo (2), 
Casemiro e Asensio, o Real Madrid 
voltou a vencer a Liga dos 
Campeões, desta vez contra  
a Juventus, de Allegri

2015/2016
A final de Milão foi jogada 

pelos velhos conhecidos 
de Madrid: o Real 

Madrid venceu  
o Atlético, de 
Diego Simeone, 

nos penáltis. 
Cristiano  
e Pepe 

jogaram  
de branco, enquanto Tiago 
Mendes, o novo treinador  
do Vitória de Guimarães, não saiu 
do banco dos “Colchoneros”

2014/2015
O Barcelona, de Luis Enrique, que 
voava com o trio Messi, Neymar  
e Suárez, bateu a Juventus (3-1)  
e conquistou o quinto troféu  
do torneio, uma história europeia 
que começou em Wembley, em 
1992, com o golo do agora novo 
treinador, Ronald Koeman

2013/2014
O Real Madrid fez as pazes com a 
Liga dos Campeões, que não vencia 
desde 2002, em Lisboa, e, com os 
astros do seu lado, como tantas 
vezes, empatou tarde e acabou  
por vencer no prolongamento  
o Atlético de Madrid

MARCADORES

2019/2020
Robert Lewandowski, que já 
marcou 55 golos esta temporada, 
leva 15 na Champions, o que  
o coloca a dois golos do recorde  
de Cristiano Ronaldo (17 golos).  
O polaco tem a final de domingo 
para roubar o trono ao português

2018/2019
O pichichi desta edição foi Lionel 
Messi, o canhoto do Barcelona, que 
marcou 12 golos. Na primeira mão 
da semi-final, no 3-0 ao Liverpool,  
o argentino até marcou dois golos, 
mas a segunda mão, em Anfield, 
roubou-lhe a possibilidade  
de jogar a final

2017/2018
Cristiano Ronaldo, o destinatário 
das ‘cartas’ de Benzema, Modric, 
Kroos e Marcelo, marcou 15 golos 
nesta época. Salah e Mané, ambos 
futebolistas do Liverpool que 
chegariam à final, marcaram 10

2016/2017
Cristiano fez 12 golos, Messi 11  
e Edinson Cavani 8. O português 
ultrapassou o argentino com dois 
golos na final contra a Juventus

2015/2016
Cristiano Ronaldo, insaciável, 
voltou a ser o melhor marcador  
da prova, com 16 golos, muito 
longe dos 9 de Lewandowski  
e dos 8 de Suárez

2014/2015
Desta vez foi um trio maravilha  
a partilhar o título de “melhor 
artilheiro”: Neymar, Ronaldo  
e Messi marcaram 10 golos na 
prova conquistada pelo Barça

Bayern Munique 3-0 Crvena Zvezda
Tottenham 2-7 Bayern Munique

Olympiacos 2-3 Bayern Munique
Bayern Munique 2-0 Olympiacos

Crvena Zvezda 0-6 Bayern Munique
Bayern Munique 3-1 Tottenham

Chelsea 0-3 Bayern Munique
Bayern Munique 4-1 Chelsea

Barcelona 2-8 Bayern Munique
Lyon 0-3 Bayern Munique

PERCURSO DO  
BAYERN MUNIQUE
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BREVESOPINIÃO

João  
Noronha  
Lopes  
Candidato a presidente  

do Sport Lisboa e Benfica

N
as próximas eleições 
no Sport Lisboa e Ben-
fica vai escolher-se 
mais do que um presi-
dente. Vai escolher-se 
uma ideia de clube e 
uma visão de futuro. 
A ideia que norteia a 
atual direção é que o 

Benfica é hoje tudo aquilo que consegue 
ser — um clube gerido de forma casuís-
tica, de ambição variável e com um ho-
rizonte de curto prazo. Não subscrevo 
esta visão, nem nunca, na minha vida 
profissional, foi esta a minha forma de 
gerir. Acredito que o Benfica pode, deve 
e merece voos mais altos.

Ao longo desta campanha apresenta-
rei as soluções que, acredito, nos ele-
varão a esses voos em todas as moda-
lidades, mas comecemos pelo futebol.

Um Benfica competitivo nos grandes 
palcos internacionais faz parte do códi-
go genético do clube. Mas um Benfica 
europeu não se pode confundir com 
proclamações periódicas fantasiosas 
nem pode assentar em fugas para a 
frente movidas por eleições. Todos so-
nhamos com um Benfica europeu, que 
devolva a glória que nos fez grandes 
além-fronteiras. A diferença está em 
ter consciência dos desafios e, acima 
de tudo, estar preparado para liderar 
as transformações necessárias para os 
ultrapassar. É esse o meu compromisso.

É necessário encurtar o fosso finan-
ceiro que se foi cavando entre os maio-
res clubes dos campeonatos perifé-
ricos e os clubes das cinco principais 
ligas europeias.

As maiores fontes de receita dos clu-
bes europeus são os direitos televisi-
vos e os patrocínios. Mas, enquanto 
na Premier League os direitos valem 
€2863 milhões por ano e na Liga es-
panhola €1332 milhões, na Liga por-
tuguesa valem €143 milhões. Já os 

patrocinadores gastam €1421 milhões 
na Premier League e €861 milhões na 
Liga espanhola, mas os clubes por-
tugueses recebem um total de €106 
milhões de patrocínios. Não admira 
que em 2019 os clubes do top 30 euro-
peu tenham tido receitas operacionais 
(excluindo vendas de jogadores) entre 
€174 e €840 milhões.

O Benfica apresenta hoje uma situa-
ção financeira positiva, embora a sua 
solidez seja inferior à perceção pública 
— até porque uma parte relevante das 
receitas está relacionada com a perfor-
mance desportiva, que não atingiu nem 
a anunciada hegemonia interna, nem os 
objetivos apregoados a nível internacio-
nal. O Benfica tem otimizado a receita, 
mas continuamos fora do top 30 e os 
custos operacionais têm crescido a um 
ritmo intenso, o que obriga à venda 
sistemática de jogadores-chave para 
obter resultados positivos. No Benfica, 
as receitas de venda de jogadores repre-
sentaram, em média, 41% do total das 
receitas nos últimos cinco anos, quando 
nas ligas mais fortes não ultrapassam, 
em média, os 25%.

Um Benfica europeu obriga a que 
nos aproximemos do patamar de in-
vestimento dos clubes que regular-
mente passam a fase de grupos da 
Champions League, o que implica 
aumentar as nossas receitas opera-
cionais, mas obriga, acima de tudo, 
a uma gestão muito mais criteriosa 
dos recursos disponíveis. Se não o fi-
zermos, poderemos ter um golpe de 
sorte de quando em quando, mas não 
teremos uma estratégia credível para 
voar mais alto.

Este problema, que pode parecer 
de natureza empresarial, é essencial-
mente desportivo. A realidade é esta: 
o Benfica tem vendido os principais 
jogadores, enquanto nos clubes eu-
ropeus mais competitivos o plantel é 
mais estável — assegurando maturida-
de e tempo de clube, fatores essenciais 
para se ser hegemónico internamente 
e competitivo na Europa. Nos últimos 
três anos e meio, as receitas da venda 
de jogadores totalizaram quase €430 
milhões. Nesse mesmo período, foram 
comprados cerca de 40 jogadores. No 
entanto, apenas 13% se tornaram titu-
lares recorrentes, foram investidos €16 
milhões em atletas que nunca foram 
titulares e outros €34 milhões em pro-
fissionais que não foram titulares em 
mais de 20% dos jogos. Esta ausência 
de critério nas contratações coexiste 
com uma debandada de jogadores, 
sem que se encontrem substitutos à 
altura. Seis dos 11 jogadores mais uti-
lizados na última campanha europeia 
em que atingimos uma final saíram 
do clube nesse ano. Na temporada se-
guinte não passámos a fase de grupos 
da Champions.

É imperioso profissionalizar a gestão 
desportiva. Não podemos ter, lado a 
lado, uma SAD profissional e uma ges-
tão desportiva dependente de decisões 
individuais do presidente. É prioritário 
criar uma estrutura desportiva com 
uma estratégia clara e objetivos de 
médio e longo prazo. Daí a importân-
cia da figura do diretor desportivo. É 
este que pode garantir a identidade 
do Benfica para além do ciclo de um 
treinador. Alguém com experiência 

e convicções fortes que coordene o 
futebol profissio nal, a prospeção e a 
formação. Que garanta a estabilidade 
da estrutura e que evite que passemos 
do 8 para o 80 quando sai um treinador 
(e quem o acompanha).

O Benfica tem de saber formar, com-
prar e vender com o sucesso desporti-
vo como objetivo e a sustentabilidade 
financeira como um meio para atingir 
esse fim. O que se está a passar hoje, 
num contexto de grande incerteza eco-
nómica, contraria o que foi anunciado há 
dois meses e é, no mínimo, incoerente. 
Necessitamos de aumentar as receitas 
operacionais para nos aproximarmos 
dos nossos rivais europeus (potenciando, 
por exemplo, o alcance global da marca 
Benfica, matéria em que a margem para 
a inovação é signi ficativa), mas precisa-
mos de muito mais critério e transparên-
cia na política desportiva.

É por tudo isto que é essencial que 
o Benfica não se resigne a ficar na 2ª 
divisão europeia e lidere uma agenda 
para redistribuir a receita UEFA de 
acordo com uma fórmula que assegure 
maior nivelamento das receitas entre 
as ligas mais ricas e as periféricas. Ao 
mesmo tempo, enquanto maior clu-
be português, é possível ambicionar 
captar muito mais valor para a Liga 
portuguesa se devidamente projeta-
da no mundo. Enquanto presidente, 
assumirei pessoalmente esta respon-
sabilidade e usarei a minha experiên-
cia internacional para dialogar com a 
UEFA e com outros clubes europeus 
de referência. Não delegarei o futuro 
do Benfica.

Alguns dirão que é impossível. Que 
se faz o que se pode com os meios que 
temos, que não podemos ambicionar a 
mais. Não acredito nisso e dedicarei a 
minha campanha a convencer os ben-
fiquistas do contrário. Perder tempo 
é imperdoável. Esta ambição tem de 
assentar numa visão de longo prazo 
baseada na competência, num novo 
modelo organizativo, na exposição in-
ternacional da marca e na prestação 
desportiva. Esta é a única forma de o 
Benfica cumprir o seu desígnio, voar 
mais alto.

Candidato à presidência do Benfica escreve sobre o fosso que se foi cavando entre o futebol nacional e o de outros países 
europeus e sobre as medidas e políticas a adotar para que o clube encarnado possa ser novamente competitivo lá fora

Por um Benfica que voe mais alto

É por tudo isto que é 
essencial que o Benfica 
não se resigne a ficar  
na 2ª divisão europeia  
e lidere uma agenda para 
redistribuir a receita UEFA, 
de acordo com uma 
fórmula que assegure 
maior nivelamento das 
receitas entre as ligas mais 
ricas e as periféricas
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“ACREDITO QUE  
O CRISTIANO, SE 
NADA ACONTECER 
DE ALARMANTE, 
AOS 39 ANOS AINDA 
ESTARÁ A JOGAR  
A ALTO NÍVEL,  
COM AJUSTES  
NO TREINO”
Fernando Santos
Selecionador nacional

ENTRA KOEMAN,  
SAI... MESSI?
FUTEBOL Depois da derrota hu-
milhante frente ao Bayern Mu-
nique (8-2) e respetiva elimina-
ção da Champions, o presidente 
Josep Bartomeu não se demitiu, 
mas dispensou o treinador Qui-
que Setién, contratando o ho-
landês Ronald Koeman. Resta 
saber se Lionel Messi, que fez 
saber que já não se sente bem 
no clube, continua.

TÉNIS Em Nova Iorque a pre-
parar-se para o US Open, No-
vak Djokovic defendeu-se das 
críticas de que foi alvo depois 
de organizar o Adria Tour, em 
que vários tenistas — incluin-
do o próprio — ficaram infeta-
dos com covid-19: “Houve coi-
sas que podiam ter sido feitas 
de forma diferente, mas vou 
ser culpado para sempre por 
ter cometido um erro?”

120
Número de quilómetros que 
separam Belém de Grândola, 
vila no distrito de Setúbal para 
onde a Belenenses SAD, 
liderada por Rui Pedro Soares, 
quer deslocalizar a equipa 
(atualmente jogam em casa 
emprestada, no Jamor). 
Recorde-se que o Belenenses 
clube, liderado por Patrick 
Morais de Carvalho, também 
tem equipa, na distrital de 
Lisboa, e mantém-se no 
Estádio de Restelo, em Belém

A WILLIAMS JÁ  
NÃO É DE FAMÍLIA
FÓRMULA 1 É, ou melhor, era, 
uma das equipas mais tradicio-
nais (e vitoriosas) da Fórmula 
1, mas vai deixar de sê-lo, pelo 
menos no que diz respeito a 
quem a controla. A Williams foi 
vendida ao grupo norte-ame-
ricano Dorilton Capital, numa 
operação que, segundo a líder 
da equipa, Claire Williams, filha 
do fundador Frank Williams, 
garante o funcionamento e o 
futuro a longo prazo.
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Henrique Monteiro

Temos sempre 
necessidade de 
culpar alguém pelas 
nossas mágoas 
e desventuras
Luigi Pirandello (1867-1936),  
dramaturgo e romancista 
italiano, Nobel em 1934, no 
romance “O Falecido Mattia 
Pascal” que conta a história de 
um homem dado como morto 

REFLEXÕES  
VIRAIS

“CONTÁGIOS”
O livro saiu 
agora mesmo 
(D. Quixote) 
e promete 
ser muito 
interessante. 
Tendo como 
subtítulo 
“2500 Anos de 
Pestes”, viaja 
por estes dois 

milénios e meio descrevendo 
os impactos de pandemias. O 
autor, Jaime Nogueira Pinto 
(que confessou ter começado 
o projeto enquanto esteve 
confinado, como todos nós), 
não se prende a um aspeto 
específico, mas discorre sobre 
diversos ângulos ligados à 
pestilência. De “Édipo”, de 
Sófocles (a ação passa-se 
durante uma praga que leva as 
personagens à situação limite) 
ou pelo Apocalipse (um dos 
quatro cavaleiros é a peste), 
reflete também sobre pinturas 
(entre as quais de Dürer), livros 
(Montaigne, Thomas Mann, 
Camus, Daniel Defoe — que 
escreveu em 1722 “Diário do 
Ano da Peste”, referente à 
praga de Londres de 1655) ou 
filmes. Que eu saiba — ainda 
não li todo o livro — não há 
uma epidemia que falte no 
repositório de mais de 300 
páginas. O objetivo é o de ver 
como estes acontecimentos 
mudaram as perceções e 
influenciaram a vida e as 
artes — e todas lhes foram 
sensíveis, incluindo o cinema. 
Concluímos, como disse 
Aldous Huxley, citado pelo 
autor, que aprendemos pouco 
com as lições da História. Os 
erros cometidos parecem-se 
demais para serem apenas 
coincidência.

ESTUDOS
Há para todos 
os gostos. 
Desde os que 
defendem ser 
as crianças 
as maiores 
transmissoras 
de vírus, aos 
que acham que 
a imunidade 

de grupo está mais perto do 
que se pensa. A propósito, o 
jornal francês “Le Figaro” deu 
conta de um estudo saído no 
“Asian Journal of Medicine and 
Health” que demonstrava que 
combinando hidroxicloroquina 
e azitromicina com sal de 
cozinha se previnem desastres 
de trotineta. Absurdo? Claro! 
É um estudo falso que passou 
incólume pelas etapas que 
deve passar numa publicação 
de referência científica. A 
iniciativa partiu de um grupo 
franco-suíço de investigadores 
e provou as premissas dos 
autores. O critério é pouco. 
Por isso, também há cientistas 
que se permitem dizer 
(sem provas) que o SARS-
-CoV-2 veio do espaço, num 
meteorito caído na China. 
Chandra Wickramasinghe, 
um cientista britânico nascido 
no Sri Lanka, publicou esta 
tese na revista “Advances in 
Genetics”. É triste, mas nem 
nas comunicações científicas 
se pode confiar.

MERCK e MSD
Na semana 
passada 
escrevi que a 
farmacêutica 
Merck tivera 

um problema com um 
medicamento (Vioxx) que a fez 
perder muito dinheiro. Esta 
semana aprendi que a Merck 
é alemã e que a Merck, Sharp 
and Dohme é americana, 
designa-se MSD e fabricou o 
Vioxx. As minhas desculpas a 
quem são devidas.

OS DIAS DA  
INCERTEZA

BIDEN
Finalmente nomeado candidato 

democrata e pronto (dizem, 
para já, as sondagens) a 

derrotar Trump, prometeu 
acabar com os “tempos de 

escuridão”. Joe Biden conseguiu 
o que falhou diversas vezes. 
Bastou-lhe ser moderado e 

não falar de mais. Veremos se, 
em plena campanha, resiste 

aos ataques que o morador da 
Casa Branca já lhe começou 
a desferir. Tempos duros em 

tempos difíceis.

UK DIZ OK
Os ingleses retiraram Portugal 

da lista negra das viagens. 
Os portugueses (ou os seus 
políticos) gritaram vitória. 

Ontem, na sua tira do “Público”, 
Luís Afonso, que é raro o dia 

em que não tem piada, coloca 
o barman a dizer que Portugal 
“já teve tantas vitórias que lhe 

perdi a conta”. Eu também! Com 
este Presidente e este primeiro-

ministro estamos sempre a 
ganhar. Antes assim...

MAIS UMA
Mais uma vitória é termos 

conseguido quase 7 milhões de 
vacinas contra a covid, quando 

elas surgirem, e caso surjam. 
Faz parte de um plano europeu 

e aquela será a nossa quota. 
Mas é uma vitória, até porque, 
disse Costa, serão universais e 

gratuitas. Eu, do fundo do meu 
pessimismo (diz-se que quando 

está toda a gente do mesmo 
lado da amurada, convém ir 

para o outro) pergunto: alguém 
tem verdadeiramente a certeza 

absoluta de que vai haver vacina 
neste ou no próximo ano? Ou 

mesmo daqui a três anos? É 
que, e peço desculpa, não me 

parece que haja.

QUEM O CALA?
Pergunta a despropósito: não há 

ninguém que manda calar João 
Galamba? É que o secretário 

de Estado da Energia tuíta 
‘a la Trump’. Ou seja, receio 

que tenha tendência para 
insultar quem não concorda 

com ele. É uma sugestão bem 
intencionada, claro.

GENTE DE BEM
Lukashenko é o último ditador 
a sério da Europa, que falsifica 

eleições, persegue e prende? 
Nada disso! É um progressista 

difamado pelo Ocidente 
que o PCP, através de bravos 

textos no “Avante!” apoia 
vigorosamente. Ó camaradas, 

só por isso mereciam que lhes 
interditassem a festa! E estou à 

espera do texto do PCP segundo 
o qual Navalny tomou veneno 

só para incriminar essa patriota 
e democrata que é Putin, outro 

amigo de Lukashenko.

O CHEFE DE GABINETE
Grande comoção por Vítor 

Escária ter sido nomeado 
chefe de gabinete de António 

Costa. Escária, depois de estar 
envolvido no ‘Galpgate’, pagou 

uns milhares de euros (como os 
outros arguidos) e viu-se livre 

do processo, podendo voltar 
à vida pública. Sobre isto há 
dois pontos a ter em conta: 

o primeiro é que o chamado 
‘Galpgate’ (viagens para ver 

futebol a convite da Galp) foi, 
na verdade, um pecadilho sem a 
importância que se lhe quis dar; 

o segundo é que o pessoal ligado 
a Sócrates parece estar sempre 
em cargos importantes quando 

há dinheiro à vista. Este é o 
ponto que vale a pena escrutinar 

profundamente.

APPLE BI TRI
A crise pandémica não tem  

sido má para todos. A Apple  
já vale mais de 2 biliões de 

dólares em bolsa. É a primeira 
empresa a valer tanto. 

P
oderia estar ao lado do 
primeiro-ministro a con-
denar a utilização de 
truques, meias-mentiras 

(que restam das meias-ver-
dades) e outros estratagemas 
mais ou menos torpes de apro-
veitamento da pandemia para 
fins políticos ou semelhantes. 
Poderia, acaso António Costa 
não usasse as mesmas armas. 
Infelizmente, é uma tendência 
generalizada e sem inocentes. 

Basta recordar a apresenta-
ção da Champions League de 
futebol, que amanhã tem a fi-
nal no Estádio da Luz e trouxe 
oito equipas a Lisboa. Na altu-
ra, com pompa e circunstância, 
Costa, Marcelo e Medina anun-
ciaram o milagre português, o 
reconhecimento da Pátria e, 
praticamente o fim do pesade-
lo turístico. Era um presente 
para os portugueses e para os 
profissionais de Saúde. Ora, a 
caminho do fim de agosto nada 
aconteceu, salvo, com ou sem 
justiça, ficarmos (até anteon-
tem) na lista vermelha do nosso 
principal fornecedor turístico. 

A pandemia voltou a alastrar 
em Espanha, Itália, Alemanha, 
França e Bélgica. Não é neces-
sária uma bola de cristal para 
ver que vem outra vaga a cami-
nho (fomos um dos últimos na 
Europa Ocidental a terem um 
primeiro caso positivo). Algo 
está preparado? É verdade que 
alguma coisa foi feita, não quero 
ser absolutamente pessimista, 
mas parece-me mais fruto da 
tradicional arte do desenrasca 
e da ajuda europeia, do que de 

Mentiras, politiquices e outros 
efeitos secundários da pandemia

grandes esforços de planeamen-
to do Governo. Deve-se à dedica-
ção de médicos e de pessoal hos-
pitalar, mesmo aos que o nosso 
primeiro-ministro imprudente-
mente criticou a propósito do 
Lar de Reguengos. Também não 
sei se aprendemos com erros 
cometidos — a quase desativa- 
ção do SNS para doenças que 
não fossem covid, que fez dispa-
rar a mortalidade já confirmada 
pelo INE — mas veremos... Cer-
to, é que a covid é uma ameaça 

externa para a Humanidade, 
pelo que não é inteligente torná-
-la arma de arremesso de fações.

Mas a utilização política de da-
dos da pandemia está longe de 
ser um mal português. 

Nas primárias democratas 
americanas, Bill Clinton res-
ponsabilizou Trump ao afirmar, 
sem mentir, que os EUA, com 
4% da população mundial, têm 
25% dos casos globais de covid. 
A Bélgica, com 0,16% da popula-
ção, tem 1,2% do número global 

dos mortos. Retiram-se daqui 
conclusões sobre a política bel-
ga? Em número de mortos por 
milhão de habitantes (dado que 
permite comparações) a Bélgica 
lidera a tabela (descontando pa-
íses sem relevância estatística, 
como São Marino ou Andorra). 
Após a Bélgica está o Peru e 
depois Espanha, Reino Unido, 
Itália, Suécia e Chile. Alguém 
pode considerar-se informado, 
se estes dados forem omitidos? 
A insistência permanente nos 
EUA e Brasil, países com po-
pulações enormes que teriam 
sempre mais casos em absolu-
to, apenas ajuda a combater a 
posição irresponsável dos seus 
presidentes, mas não é rigorosa! 
Não pretendo afirmar que as 
opções políticas são irrelevan-
tes na propagação do vírus. A 
organização dos serviços de Sa-
úde é fundamental, também o 
número de testes influencia os 
resultados, assim como a forma 
de contabilizar os mortos (com 
covid ou quando têm covid). 

Porém, no essencial, creio 
que o disseminar da pandemia 
não depende do tipo de regime, 
ou da latitude. Haverá países, 
como a Rússia ou a China, que 
manipulam dados; outros que 
nem meios têm para os reco-
lher com fidelidade. Perante 
isto, boa parte dos líderes e dos 
políticos do Ocidente, de quem 
se esperava exemplaridade e 
rigor, fazem politiquice rasca. 
E o facto é que boa parte da 
Comunicação Social a amplia, 
como porta-voz de abutres.

hmonteiroexpresso@gmail.com

A pandemia 
voltou a alastrar 

em Espanha, 
Itália, Alemanha, 
França e Bélgica. 
Não é necessária 

uma bola de 
cristal para ver 
que vem outra 
vaga a caminho 
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Quente “O sol de sábado veio 
sem aviso; E ninguém soube o 
que fazer”, lamentou-se Nick 
Drake, em inglês. Está avisado: 
sol, calor, 30 graus.

Horários mudam Dos 18 mu-
nicípios que integram a Área 
Metropolitana de Lisboa, pelo 
menos oito — Lisboa, Cascais, 
Oeiras, Almada, Setúbal, Sesim-
bra, Seixal e Mafra — voltam a 
permitir que os estabelecimen-
tos de comércio a retalho fe-
chem nos horários anteriores à 
pandemia.

Sócios-gerentes já podem 
pedir apoio Os sócios-geren-
tes com faturação acima dos 80 
mil euros, a quem a pandemia 
tenha gerado uma perda de 
receitas de, pelo menos, 40%, 
já têm disponível o formulário 
que lhes permite requerer o 
apoio extraordinário à redução 
da atividade económica.

Proibição de cruzeiros O 
Governo decidiu manter a inter-
dição de desembarque de passa-
geiros e tripulantes de cruzeiros 
até 31 de agosto.

1,9 milhões de testes à co-
vid-19 Desde que se iniciou a 
pandemia, em março, Portugal 
já fez perto de dois milhões de 
testes. O anúncio foi feito pelo 
secretário de Estado da Saúde, 
que adiantou ainda o reforço 
da capacidade laboratorial nos 
próximos meses.

Rio só volta ao racismo 
quando acabar “gritaria” 
O líder do PSD, que sustentou 
não haver racismo em Portugal, 
escusou-se esta quinta-feira, no 
Porto, a responder se mantém 
esta opinião, após o país ter assis-
tido à “parada Ku Klux Klan” e a 
ameaças de morte a três deputa-
das e a ativistas do SOS Racismo. 
Rui Rio afirma que, neste mo-
mento, “não há ambiente para 
se falar sobre o tema de forma 
sensata”, mas que abordará a 
questão “com ponderação quan-
do não houver gritaria”.

Primeiro ‘Dalí Dinner’ Pela 
primeira vez, foi organizado em 
Portugal um ‘Dalí Dinner’, uma 
recriação dos opíparos repastos 
que o pintor catalão fazia para 
a baronesa de Rothschild no 
Castelo de Ferrières, em Paris. 
Realizado no dia 19 perto do Ce-
mitério do Alto de São João, em 
Lisboa, teve uma dezena de par-
ticipantes como os empresários 
Miguel Júdice e Marianela Mir-
puri, o médico Humberto Bar-
bosa, o arquiteto Júlio Quaresma 
e a consultora Laleh Hancock.

“Avante!”: DGS quer con-
certos sentados, PCP de pé 
Os concertos agendados para a 
Festa do “Avante!”, agendada 
para 4 a 6 de setembro, estão a 
atrapalhar as negociações entre 
a DGS e o PCP. Para os comunis-
tas, o público deve assistir de pé, 
como é habitual, ainda que sal-
vaguardando o distanciamento 
de segurança. A DGS discorda.

REAPRENDER Aliu Camara experimentou as próteses pela primeira vez há um mês. Er-
gueu-se com ajuda, caminhou devagarinho, sempre apoiado no corrimão da loja ortopédi-
ca. Há 396 dias que não se punha de pé, e até pareceu senti-los, os pés e o chão. Ajustaram-
-se parafusos, encaixes, estéticas para que as RHEO XC se tornem uma extensão natural de 
si e substituam as pernas que perdeu em junho de 2019, quando o comando, então com 23 
anos, cumpria a sua segunda missão na República Centro-Africana. Pediu até que as tatu-
assem: numa o símbolo dos comandos, na outra o do Benfica. Na semana passada levou-as 
para casa, já sem ajudas, corrimões e a cadeira de rodas que lhe assegurava a mobilidade. 
As muletas também não vão durar. FOTO TIAGO MIRANDA

Aliu já anda. “De pé, como um comando deve andar”

Regulador conclui que 
a melhor oferta de 
eletricidade permite 
economizar €240 por ano

Luzboa é a 
mais barata, 
avalia ERSE

A oferta mais competitiva de 
eletricidade no segundo tri-
mestre pertenceu ao comerci-
alizador Luzboa, cujos preços 
revelaram ser 22% mais bara-
tos do que os preços regulados 
para famílias com consumos 
mais elevados, permitindo 
poupar €240 por ano. Para cli-
entes com menores consumos, 
também a Luzboa apresentou 
os preços mais baixos na avali-
ação da Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos, com 
uma poupança anual de €76, 
ou 17%, face ao mercado re-
gulado. O segundo lugar é das 
empresas Goldenergy e Muon 
Electric. A EDP, o maior co-
mercializador do mercado, 
apresenta poupanças entre 
2% e 3%, segundo a ERSE.

Onze infratores foram 
identificados por excesso 
de captura e fuga à lota 
desde 1 de junho

GNR apreende  
17 mil kg de sardinha

A Unidade de Controlo Costei-
ro da GNR já apreendeu este 
ano cerca de 17 toneladas de 
sardinha (17.228 kg) por exces-
so de captura e por fuga à lota. 
Só esta semana foram levan-
tados autos de notícia a duas 
embarcações de pesca, uma 
na Gafanha da Nazaré e ou-
tra em Portimão. No primeiro 
caso, os 900 kg de pescado 
apreendido foram entregues 
a instituições de solidariedade 
e o infrator incorre numa coi-
ma de €3740. No segundo, os 
888 kg apanhados em excesso 
acabaram leiloados na Doca-
pesca de Portimão e o valor da 
sua venda depositado à ordem 
do processo. Desde início de 
junho até agora foram identi-
ficados 11 infratores.

O valor total das apreensões 
registadas pela GNR corres-
ponde a 0,1% da quota total 
de sardinha (12.705 toneladas) 
atribuída a Portugal desde 1 de 
junho de 2020.

“A quantidade capturada ile-
galmente parece irrisória pe-
rante a quota autorizada, mas 
não sabemos a dimensão real 
do problema”, diz Ana Matias, 
da plataforma PONG-Pesca. A 
bióloga alerta também para o 
facto de “ser pouco claro se as 
quantidades em excesso são 
descontadas da quota previs-
ta” e lembra que “o stock de 
sardinha está numa situação 
pouco saudável”, o que é agra-
vado pela sobrepesca.

O Ministério do Mar diz es-
tar “atento ao problema”. Vá-
rias organizações não gover-
namentais estão a pressionar 
a Comissão Europeia para tor-
nar o controlo e a fiscalização 
das pescas mais efetivos.

Ativistas ameaçados 
têm segurança pessoal
Três dos dez dirigentes 
alvo de ameaças de 
morte da extrema-direita 
assumem que são alvo de 
proteção da polícia

Há pelo menos três dirigentes 
da Frente Unitária Antifascista 
(FUA) que são alvo de proteção 
policial do Corpo de Seguran-
ça Pessoal da PSP. Foram os 
próprios ativistas a admitir ao 
Expresso que as autoridades os 
colocaram sob proteção poucos 
dias depois de terem recebi-
do um e-mail com ameaças de 
morte enviadas por militantes 
da extrema-direita. São eles 
Jonathan Costa, Vasco Santos 
e Luís Lisboa. “O processo foi 
muito rápido e fiquei surpre-
endido com a qualidade e seri-
edade dos agentes que lidaram 
comigo”, diz Luís Lisboa, sob 
proteção pessoal desde sábado 
passado. Já Vasco Santos faz-se 
acompanhar pelas autoridades 
desde esta quinta-feira. “Por 
um lado, foi bom [as ameaças], 

para acordar as pessoas, mas 
lamento que tenha chegado a 
este ponto”, diz por sua vez Jo-
nathan Costa, alvo de proteção 
desde terça-feira.

Estes ativistas fazem parte de 
uma lista total de dez pessoas 
ameaçadas no referido e-mail de 
ódio: entre elas estão as deputa-
das Mariana Mortágua, Beatriz 
Gomes Dias e Joacine Katar 
Moreira e o dirigente do SOS 
Racismo, Mamadou Ba. Os dois 
últimos também terão medidas 
de proteção. Há para já seis 
pessoas sob proteção especial. 

O e-mail foi enviado por um 
grupo que se apelida Nova Or-
dem de Avis/Resistência Na-
cional: “Informamos que foi 
atribuído um prazo de 48 horas 
para os dirigentes antifascistas 
e antirracistas incluídos nes-
ta lista rescindirem das suas 
funções políticas e deixarem o 
território português. Sendo o 
prazo ultrapassado, medidas 
serão tomadas contra estes di-
rigentes e os seus familiares, de 

forma a garantir a segurança 
do povo português.”

Três dias antes do e-mail, a 
8 de agosto, duas dezenas de 
militantes do grupo Resistência 
Nacional concentraram-se, à 
noite, em frente à sede do SOS 
Racismo, em Lisboa, de cara 
tapada com máscaras brancas 
e a segurarem tochas, gritando 
cânticos xenófobos. O que os 
ultranacionalistas não sabiam 
é que esta concentração estava 
a ser vigiada pelas autoridades.

Nuno Cardoso, um dos líde-
res do Resistência Nacional, 
admitiu à revista “Sábado” 
que este grupo não tem nada 
a ver com as ameaças. “Nunca 
teremos um comportamento 
belicista, nunca faremos ações 
dessa maneira.”

As autoridades não descar-
tam a hipótese de o e-mail ter 
sido enviado por um outro gru-
po, ainda por identificar. E con-
tinuam a investigar aquilo que 
consideram ser “uma ameaça 
relevante”.
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C
omunicar durante 
uma pandemia é 
um exercício muito 
difícil. A previsibi-
lidade dos tempos 
por vir é quase 

nula, a insegurança de quem 
ouve é imensa. Num contexto 
destes, o que se aconselha a 
qualquer poder, sobretudo ao 
executivo? Moderação, recato, 
menos agenda, mais discursos 
escritos e pouco improviso.

Estas recomendações foram 
espetacularmente atiradas 
para o lixo logo em março, 
quando a pandemia dava 
a primeira volta ao globo. 
Ninguém está à espera que 
desta crise sanitária saia um 
Péricles ou um Marco Aurélio, 
a enfrentar com verbo altivo 
as pestes que assolaram 
Atenas e Roma. Mas há 
cuidados mínimos.

O primeiro sinal do desastre 
chegou cedo, quando o 
Parlamento demorou a 
perceber que devia reduzir 
drasticamente a cerimónia 
do 25 de Abril, confundindo 
as críticas com ataques à 
democracia, levando Ferro 
Rodrigues a proferir uma 
das frase mais anedóticas 
da década, sobre deputados 
“mascarados”.

Há exemplos menos 
graves, mas que roçam a 
inconsciência, como Marcelo 
Rebelo de Sousa a falar 
de improviso no final das 
reuniões do Infarmed. Apesar 
da sua capacidade de síntese 
ser lendária, o risco de erro 
científico era, como se viu, 
enorme. E perigoso.

A ideia do improviso está 
de tal forma enraizada que 
quando o ministro da Educação 
deu uma conferência de 
imprensa para anunciar as 
regras do novo ano escolar, 
fê-lo sem ter um papel escrito, 
deixando imensas dúvidas no 
ar. Nunca perceberei porque 
é que os políticos remeteram 
a palavra escrita para 
cerimoniais, anunciando coisas 
que, no fim, não se percebem. 

Numa gestão de crise, 
pede-se duas coisas simples 
mas difíceis de conciliar: 
segurança na comunicação e 
compreensão pela incerteza 
que atravessa a sociedade. 
A entrevista da ministra da 
Segurança Social ao Expresso 
foi um desastre por uma razão 
simples: um político que não 
lê um relatório sobre um tema 
fundamental e chocante passa 
por insensível. Tudo o que 
mais diga fica condicionado 
por essa simples frase.

Além da ignorância de 
regras básicas, há a questão 
do contexto, que muda tudo. 
Muitos não se lembram, mas 
em finais de 2016 o Governo 
fez uma sessão pública com 
um “focus grupo” para testar 
as suas políticas. Foi um 
episódio sem história, além 
do estilo propagandístico. Um 
ano depois repetiu o modelo e 
foi um desastre total. Porquê? 
Porque os incêndios de 2017 
mudaram o contexto. 

Numa pandemia, o contexto 
é quase tudo.

O verbo 
como 
desastre 

Numa pandemia,  
o que se pede aos 
políticos é confiança 
e ponderação. O 
verbo fácil anuncia o 
desastre e a incerteza
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