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Emergência talvez, 
confinamento 
geral (ainda) não
O Presidente da República admite que pode ser preciso  
um novo estado de emergência para decretar medidas  
mais restritivas para conter a pandemia. Mas um con namento 
nacional, como houve na Primavera, não reúne consenso

Leonete Botelho  
e Liliana Borges

É
 Um primeiro-ministro cada 

vez mais pressionado que vai 

hoje ouvir os partidos sobre 

a medidas a adoptar para 

combater a propagação da 

pandemia de covid-19, antes 

de reunir o Conselho de Ministros a 

título extraordinário amanhã, para 

depois falar ao país. Pressionado 

pelos recordes de novas infecções; 

pelo sector da saúde que começa a 

dar sinais de ruptura; pelas divisões 

parlamentares e até dentro do 

Governo sobre as medidas a adop-

tar; pelos autarcas; pelas recomen-

dações europeias; e até pelo Presi-

dente da República, que ontem 

admitiu um novo estado de emer-

gência, desde que proposto “por 

outro órgão de soberania”. 

“Há medidas que foram mais 

fáceis de tomar há oito meses do 

que agora. É preciso um consenso 

parlamentar e social para que essas 

novas restrições sejam e cazes”, 

a rmou Marcelo Rebelo de Sousa 

aos jornalistas, acrescentando que 

“é preciso as pessoas perceberem 

se, sim ou não, há razões para pôr 

outra vez o pé no acelerador na pro-

tecção da vida e da saúde”. 

“Tem de haver uma calibragem das 

medidas, algumas mais especí cas 

para determinados territórios, outras 

globais, para todo o país”, disse, 

acrescentando que “vai ter de ser 

encontrado um equilíbrio, porque 

agora é mais difícil do que foi em Mar-

ço e é preciso haver consenso parla-

mentar e social, porque as pessoas 

têm de perceber o que têm mesmo de 

fazer” para conter a pandemia. 

O problema pode estar precisamen-

te na falta de consenso sobre as medi-

das que, sendo restritivas dos direitos 

fundamentais, como o recolher obri-

gatório, exigem a declaração do esta-

do de emergência. E esta cou colada 

à ideia de um novo con namento 

obrigatório geral para o qual não há 

consenso, nem no Governo, nem no 

Parlamento, nem na sociedade. 

No entanto, a declaração do estado 

de emergência não equivale a um 

novo con namento. Se voltar a ser 

declarado, o estado de emergência 

terá como principal objectivo servir 

de guarda-chuva jurídico a medidas 

restritivas de direitos, liberdades e 

garantias fundamentais para evitar a 

chuva de críticas que constituciona-

listas têm vindo a fazer a medidas do 

Governo. Como aconteceu em rela-

ção às restrições de circulação entre 

concelhos estabelecidas através de 

uma mera Resolução do Conselho de 

Ministros que não teve o aval nem do 

Parlamento, nem do Presidente. 

Marcelo revelou partilhar as preo-

cupações jurídicas dos seus colegas 

de cátedra e deu mesmo um “puxão 

de orelhas” ao seu antigo aluno de 

Direito Constitucional (o primeiro-

ministro), ao considerar que as restri-

ções têm muitas excepções e, por 

isso, são “quase recomendação agra-

vada, mais do que propriamente uma 

imposição acompanhada da aplica-

ção de sanções”. “A última palavra 

será sempre dos tribunais”, acrescen-

tou mesmo. 

“Eu sei que há uma preocupação, 

que eu também tenho, obviamente 

—não fosse jurista e professor de Direi-

to Constitucional —, que é de ir enqua-

drando as várias medidas naquilo que 

temos de regime constitucional e 

legal, que não foi pensado para isso. 

Não foi. E não houve tempo para o 

alterar”, disse também. Mas insistiu: 

“Não se esqueçam de um pormenor: 

é que medidas que tenham de passar 

pelo Parlamento têm de passar pelo 

Parlamento. Quer dizer, têm de ter 

aprovação pelo Parlamento, sejam 

O estado de 
emergência não 
implica confina- 
mento e, se voltar  
a ser declarado,  
será para servir  
de guarda-chuva 
jurídico de outras 
medidas

falar ao país. “E depois eu admito 

dizer alguma coisa ao país no decurso 

da semana que vem”, sublinhou o 

Presidente. Certo é que Costa disse 

ontem aos jornalistas que as medidas 

já aplicadas “cabem perfeitamente no 

quadro legal e constitucional”.  

Novas medidas 
O caminho para chegar a novas 

medidas e um eventual novo estado 

de emergência começou a ser pre-

parado pelo Presidente da Repúbli-

ca, em articulação com o Governo, 

há cerca de 15 dias, pouco depois da 

declaração da situação de calami-

dade pelo Governo. Marcelo Rebelo 

de Sousa começou a receber em 

Belém muitos actores da saúde, a 

começar pela ministra Marta Temi-

do, mas também parceiros sociais e 

outros agentes económicos, com o 

objectivo de ajudar o Governo a per-

ceber quais as medidas que reuni-

riam maior consenso, para aplicar 

depois de 3 de Novembro, quando 

leis sejam outro tipo de medidas.” 

Marcelo a rmou-se convencido de 

que “o Governo ponderará todas 

essas observações e sublinhou que o 

primeiro-ministro, com quem se reu-

niu quarta-feira, lhe expôs “as ideias 

que tem” e sobre as quais vai ouvir os 

partidos políticos, antes de reunir 

amanhã o Conselho de Ministros e 

Ontem, a afluência de milhares de pessoas para ver as ondas gigantes na N

Quase 8600 consultas por dia 
Na semana de 19 a 25 de Outubro 
realizaram-se nos centros de 
saúde mais de 60 mil consultas 
relacionadas com a covid-19, uma 
média de 8570 por dia, segundo 
dados do Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge. O 
Norte lidera, com mais de 35 mil 
consultas numa semana.
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terminam as restrições em vigor. 

Esta semana, foi o Governo que 

se desdobrou em reuniões com enti-

dades e personalidades de diferen-

tes sectores. Sem reuniões do Infar-

med, as ministras da Saúde e da 

Presidência ouviram os epidemio-

logistas e hoje reúne-se o Conselho 

Nacional de Saúde Pública, que tem 

a competência, entre outras, de dar 

parecer sobre estados de emergên-

cia por razões sanitárias. 

Os partidos também zeram as 

suas re exões e auscultações e embo-

ra não adiantem muito sobre o que 

esperam ouvir em São Bento, perce-

be-se que não haverá consenso para 

uma solução do tipo do con namen-

to geral. O líder do PSD, Rui Rio, que 

em Setembro disse que “parar o país 

e pôr as pessoas em casa não é possí-

vel”, optou por fazer a sua própria 

audição de especialistas antes do 

encontro com António Costa. 

No entanto, o regresso a con na-

mento geral não deve ser (para já) 

uma opção. A líder parlamentar do 

PS, Ana Catarina Mendes, previu 

ontem, na Circulatura do Quadrado, 

da TSF, que as medidas discutidas no 

Conselho de Ministros passem por 

uma “limitação à circulação”. E o 

secretário de Estado da Saúde apenas 

admitiu novas restrições a uma esca-

la territorial. O sistema deverá funcio-

nar com base em mapas de risco —

dividindo o território em diferentes 

níveis de risco de acordo com o núme-

ro de novos infectados nos últimos 14 

dias e de internados em enfermaria e 

nos cuidados intensivos. 

Outra hipótese que tem sido pedida 

por alguns autarcas do Norte  onde 

ontem se registaram 59% dos novos 

casos   e pelo líder da Área Metropo-

litana do Porto é o recolher obrigató-

rio, que é também defendido pela 

Comissão da Protecção Civil do Porto. 

Possível é também a antecipação das 

horas de fecho da restauração.

lbotelho@publico.pt

CARLOS BARROSO/LUSA

PERGUNTA E RESPOSTA
Para trabalhar, preciso de mudar 
de concelho. É necessária uma 
declaração da entidade 
patronal? 
Ao contrário do que sucedeu na 
Páscoa, se trabalhar num 
concelho limítrofe ao da sua 
residência ou tiver de se 
deslocar dentro da mesma área 
metropolitana para ir trabalhar, 
precisa apenas de o declarar às 
autoridades, sob compromisso 
de honra. De outra forma, terá 
de pedir uma declaração à sua 
entidade empregadora — a não 
ser que seja profissional de 
saúde, trabalhe numa instituição 
social, pertença à Protecção 
Civil, aos serviços de segurança, 
às Forças Armadas ou ainda à 
Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica. Titulares 
de cargos políticos, magistrados 
e dirigentes dos parceiros 
sociais e dos partidos políticos 
representados na AR também 
não precisam de apresentar esta 
declaração, tal como os padres. 
Como faço para ir até à escola, 
que fica noutro município? 
Tanto os estudantes como o 
pessoal docente e não docente 
estão também isentos de 
apresentar declaração escrita 
para entrarem noutro concelho. 
Posso levar o meu filho à escola? 
E o meu pai ao centro de dia? 
Acompanhar um menor à escola 
ou um utente a um centro de 
actividades ocupacionais ou 
centro de dia também é 
permitido, mesmo que seja fora 
do município de residência. 
Circular para entregar os filhos 
ao abrigo de um acordo de 
poder paternal está permitido? 
Sim, tendo de apresentar um 
comprovativo judiciário. 
Ou seja, das 
responsabilidades 
parentais decretadas 
pelo tribunal.  
Vai ser possível viajar para 
fazer turismo? 
Apenas pode invocar 
a qualidade de turista 
para mudar de 
concelho quem não 
resida em território 
nacional, ou quem 

more na Madeira e nos Açores. 
Mesmo assim, as deslocações 
turísticas estão limitadas aos 
percursos até aos alojamentos 
onde os viajantes vão pernoitar. 
Não podem mudar de concelho 
para outros fins. 
Estão autorizadas deslocações 
para assistir a espectáculos 
culturais? 
Sim, desde que sejam 
espectáculos ao vivo, nos 
concelhos limítrofes ao da 
residência ou na mesma área 
metropolitana. O bilhete para o 
espectáculo serve de 
comprovativo da deslocação. 
Estão também permitidas 
deslocações para eventos 
desportivos profissionais em 
que seja permitida assistência 
nas bancadas.  
E se for a uma consulta médica? 
Não precisa de uma declaração 
para se deslocar — tal como 
para ser atendido noutro 
qualquer serviço público, desde 
que vá munido do comprovativo 
do agendamento. 
Posso viajar para fora do país? 
As fronteiras não estão fechadas 
e as “deslocações necessárias 
para saída de território nacional 
continental” não estão 
proibidas. Não há necessidade 
de apresentar declaração. 
Estive longe de casa e quero 
voltar no fim-de-semana. Posso 
fazê-lo? 
Sim. As deslocações de “retorno 
à residência habitual” vão poder 
continuar a ocorrer ao longo do 
fim-de-semana. Mas poderá ter 
de enfrentar cancelamentos no 
serviço de transportes públicos. 
O que sucede a quem for 
apanhado a circular por motivo 
não autorizado?  

Num primeiro momento é 
apenas mandado voltar para 
trás. Se for detectada uma 
falsa declaração de 

circulação, pode ser alvo 
de contra- 

-ordenações, e se 
houver tentativa de 
violar a lei, pode 
até haver 
detenções. Inês 
Chaíça

Nazaré obrigou à intervenção das autoridades 

A romaria aos cemitérios 
começou antes do tempo 
Com as restrições de circulação 
previstas para os próximos dias e 
várias limitações decretadas em 
vários cemitérios do país, foram 
muitos os que anteciparam os 
dias de Todos-os-Santos e Fiéis 
Defuntos, como aconteceu 
ontem, no cemitério de Aveiro.

Madeira: máscaras obrigatórias 
e estádios sem adeptos 
O Governo madeirense anunciou 
ontem a aplicação da legislação 
nacional sobre a obrigatoriedade 
do uso de máscaras, a 
comparticipação das despesas 
dos visitantes com testes 
positivos à chegada e a proibição 
de adeptos nos estádios.

132.616 4224
Situação em Portugal
Em 29 de Outubro às 14h00
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O
 Supremo Tribunal Adminis-

trativo (STA) deu ontem 24 

horas à Presidência do Con-

selho de Ministros para res-

ponder, se quiser, aos argu-

mentos da intimação inter-

posta pelo Chega para que seja 

suspensa a ordem de proibição de 

circulação entre concelhos no m-de-

semana dos Finados. Ou seja, o 

Governo tem que responder durante 

o dia de hoje, quando as restrições de 

circulação já estão em vigor. 

Mas o STA também tem até hoje 

para tomar a decisão, já que entre a 

interposição de uma acção de intima-

ção e a decisão só podem decorrer no 

máximo 48 horas. A intimação foi 

entregue na terça-feira à noite no Tri-

bunal Administrativo de Lisboa, mas 

apenas distribuída na quarta-feira de 

manhã e remetida ao Supremo. O que 

pode acontecer é o STA adiar a sua 

decisão, argumentando que quis 

esperar pelo contraditório. Isso iria 

empurrar a decisão para segunda-fei-

ra, já a poucas horas do m das restri-

ções, às 6h de terça-feira. 

Na providência cautelar a que o 

PÚBLICO teve acesso, André Ventura 

alega que a proibição de livre circula-

ção decidida pelo Governo só pode 

ocorrer, segundo a Constituição, em 

estado de sítio ou de emergência, o 

que não é o caso, já que o país está em 

estado de calamidade, pelo que é 

uma “gritante limitação ao exercício 

de direitos, liberdades e garantias dos 

cidadãos constitucionalmente prote-

gidos”. O deputado argumenta ainda 

que a restrição viola os princípios da 

universalidade e da igualdade e colide 

com direitos, como o da liberdade de 

culto, o direito à terceira idade, o 

direito à família, o direito à integrida-

de moral e física e viola o princípio da 

dignidade da pessoa humana.

Tribunal pede 
ao Governo 
que justifique 
restrições

Maria Lopes

maria.lopes@publico.pt
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E
ram perto das 19h quando Car-

la Moreira, 45 anos, domésti-

ca, recebeu um telefonema 

desconcertante. Ligavam-lhe 

do interior da urgência do hos-

pital de Pena el, onde chegara 

pouco depois do meio-dia com a mãe, 

uma septuagenária com demência. 

“A sua mãe ainda está no hospital?”, 

perguntavam à lha, perto de sete 

horas após a familiar, a quem um can-

cro levou metade do estômago, ter 

entrado no hospital. 

Carla não fora autorizada a acom-

panhá-la. E permanecia nas redonde-

zas à espera. Culpa da subida de casos 

do novo coronavírus que colocou o 

Hospital Padre Américo, em Pena el, 

a rebentar pelas costuras. Ontem 

havia 187 doentes com covid-19 inter-

nados, uma parte dos quais na pró-

pria urgência onde os infectados 

chegam a permanecer três dias. Nove 

doentes covid estavam nos cuidados 

intensivos, que alargou a sua capaci-

dade habitual, limitada a sete vagas. 

Percebe-se o porquê da avalanche: 

o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, 

integrado pelo hospital de Pena el e 

pelo de Amarante, cobre uma área 

de 12 concelhos, com 520 mil pessoas. 

Cinco estão no topo do ranking de 

municípios com mais novos casos 

de covid-19 na última semana. 

A enchente obrigou à transferência 

de muitos doentes. O Hospital de 

Braga tinha ontem “43 doentes inter-

nados em enfermaria (18 provenien-

tes do Centro Tâmega e Sousa)” e dez 

em unidade de cuidados intensivos 

(UCI). Uma “taxa de ocupação de 

79%” em relação ao total de 

camas para covid actualmente dis-

poníveis — está no nível 2 do plano de 

contingência —, mas se for necessário 

pelas sete da tarde recebeu o tal tele-

fonema. Confrontada com a pergun-

ta sobre se a mãe estava no hospital, 

Carla explicava que a familiar entrara 

numa maca e que não se conseguiria 

levantar sozinha. “A sua mãe ouve?”, 

questionaram-na de seguida. Carla 

não sabia responder. A mãe não lhe 

tinha respondido a qualquer pergun-

ta horas antes. E está demente. Pode 

nem reconhecer o próprio nome. 

Só pouco antes das 20h lhe ligou 

uma médica, para saber informações 

sobre o caso e os medicamentos que 

Maria Carolina toma. Na conversa, a 

médica não se inibia de questionar a 

pertinência de levar a idosa para a 

urgência. “Ponderaram bem o envio 

de uma idosa demente para uma ala 

respiratória?”, insistia a médica ao 

telefone. Carla não acreditava no 

ralhete e retorquia. “Não fui eu que 

z a triagem. Trouxe a minha mãe 

porque isso me foi recomendado pela 

médica de família. Havia suspeita de 

um AVC.” 

Percebe-se a preocupação da médi-

ca face às palavras de Ana, uma pro-

fessora de 45 anos, que saiu da urgên-

cia de Pena el já depois das 22h, após 

cinco horas à espera para fazer o tes-

te da covid. “Entrar ali é assustador. 

Na área amarela estavam mais de 50 

pessoas, muitas com testes positivos, 

todas muito próximas umas das 

outras.” O médico explicou-lhe que 

corria o risco de car infectada (se 

não o estivesse). 

O presidente do Conselho de Admi-

nistração do centro hospitalar recu-

sou-se a autorizar o PÚBLICO a entrar 

na urgência e, depois de se aperceber 

da nossa presença no exterior, deu 

ordens aos seguranças para que nos 

proibissem de falar com doentes ou 

familiares que por ali passavam.

Mariana Oliveira e Ana Maia

Não são contabilizadas: camas em unidades de queimados, para doentes coronários, afectas a 
vias-verdes de AVC, transplantados e neonatologia, segundo explicação do Ministério da Saúde

Fonte: SNS/DGS PÚBLICO
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meoliveira@publico.pt

Sete horas após entrar 
ninguém sabia de Carolina
Maioria dos hospitais do país ainda tem camas de 
internamento disponíveis, mesmo nas unidades de cuidados 
intensivos. Hospital de Pena el está a transbordar

pode ultrapassar 150 camas de enfer-

maria e 40 de UCI. Até ao momento, 

“a actividade programada não foi 

afectada”. 

No Centro Hospitalar de Vila Nova 

de Gaia, na semana passada, senti-

ram-se “os primeiros impactos” na 

actividade programada, com o adia-

mento de “um número residual” de 

cirurgias e consultas. Tinha interna-

dos 56 doentes covid em enferma-

ria e 16 em UCI. O plano de contingên-

cia está organizado por áreas e “já 

houve necessidade de reconversão da 

unidade de cuidados pós-anestésicos 

em UCI covid”.  

No último domingo, o SNS tinha 

1802 camas de enfermaria e 318 em 

UCI afectas à covid, nem todas ocu-

padas. Os números acompanham a 

evolução epidemiológica e, por exem-

plo, em Lisboa e Vale do Tejo as camas 

de enfermaria  di sponívei s  

para covid já passaram de 669 para 

681. Há margem para crescer, como 

disse a ministra da Saúde no início da 

semana, mas não sem afectar a res-

posta a outros doentes.  

De regresso a Pena el e ao caso da 

mãe de Carla, Maria Carolina. Os pri-

meiros sinais de que algo podia não 

estar bem aconteceram na quarta de 

manhã, quando Maria Carolina, 77 

anos, não se conseguiu levantar. 

Quando a lha com esforço a tirou da 

cama, arrastava os pés e tremia. Qua-

se não conseguia comer sozinha. 

Depois surgiu a febre e um silêncio 

confrangedor. “Não dizia uma pala-

vra.” Carla ligou à médica de família. 

Recomendou-lhe que fosse às urgên-

cias, temendo um Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) ou uma infecção. 

A primeira vez que Carla falou ao 

PÚBLICO estava numa la à espera de 

saber informações da mãe ainda não 

eram 16h. Às 18h30 garantiram-lhe 

que a mãe já estava a ser vista. Mas 
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DESTAQUE

COVID-19

A
 União Europeia confronta-

se com uma segunda vaga 

da pandemia de coronaví-

rus “que é muito severa, 

dolorosa e pesada” mas, 

apesar de medidas difíceis 

e restritivas das liberdades, nenhum 

líder quer fechar fronteiras ou para-

lisar completamente a actividade 

económica, como aconteceu em 

Março, revelaram ontem os presi-

dentes do Conselho Europeu e da 

Comissão Europeia, no nal de uma 

reunião informal por videoconfe-

rência na qual os 27 chefes de Esta-

do e de governo analisaram a evolu-

ção da situação. 

“Todos aprendemos a lição da 

Primavera”, garantiu a presidente 

da Comissão Europeia, Ursula von 

der Leyen, acrescentando que 

durante as três horas de discussão 

não ouviu nenhuma voz favorável à 

repetição das medidas tomadas 

anteriormente para travar e conter 

a pandemia e que, sublinhou, aca-

baram por se revelar “desapropria-

das” e até mesmo “prejudiciais” 

para o combate ao coronavírus.  

“Nessa altura, os Estados-membros 

olharam para dentro e fecharam as 

fronteiras. Isso prejudicou muito a 

situação, e não travou a expansão do 

vírus”, lembrou. “A abordagem agora 

é outra”, sublinhou a líder do execu-

tivo comunitário, satisfeita e encora-

jada com as palavras e ideias que 

ouviu dos governantes europeus: 

apoio, partilha, cooperação. O presi-

dente do Conselho Europeu também 

gostou da “forte mensagem política” 

que os líderes lhe transmitiram no 

encontro. “Estamos unidos, todos no 

mesmo barco, com uma forte vonta-

de de trabalhar juntos e de nos ajudar 

uns aos outros”, resumiu. 

Em Berlim, a chanceler, Angela 

Merkel, resumiu a mensagem. “A 

coordenação europeia é fundamen-

tal. Para a Alemanha, um país no cen-

tro da Europa, é importante que as 

fronteiras permaneçam abertas, que 

a economia continue a funcionar e 

que os países enfrentem a pandemia 

juntos e unidos”, declarou. 

A reunião por videoconferência 

serviu para os líderes trocarem opi-

niões e darem a conhecer as respec-

tivas experiências nacionais: nos 

encontros informais do Conselho 

Europeu não são tomadas decisões, 

nem assinadas declarações ou con-

clusões. Por isso, o único resultado 

concreto foi um compromisso, assu-

mido por todos, de respeitar as orien-

tações e seguir as recomendações 

emitidas pela Comissão Europeia — 

no que tem a ver com o alargamento 

da capacidade de testagem, a utiliza-

ção da plataforma europeia de inter-

operacionalidade das aplicações de 

rastreamento, ou a organização da 

logística de distribuição de futura 

vacina e de um quadro de referência 

sobre os grupos prioritários que 

devem ser imunizados primeiro em 

cada país. Assim que a vacina estiver 

disponível, prometeu Ursula von der 

Leyen, “todos os países vão receber 

as primeiras doses ao mesmo tempo 

e nas mesmas condições, em função 

da sua população”.

Desta vez, líderes da UE  
não vão fechar fronteiras  
nem paralisar a economia

Rita Siza, Bruxelas

Militares ajudam ARS de Lisboa  
a planear gestão de “camas covid”

A
través de um novo modelo 

matemático, três militares 

estão a trabalhar com a 

Administração Regional 

de Saúde (ARS) de Lisboa 

e Vale do Tejo na gestão da 

previsão de camas para covid-19 e 

da taxa de esforço de cada hospital 

daquela região. 

“Neste modelo, a previsibilidade 

passou de quatro para 15 dias, consi-

derando o caso individual de cada 

doente”, explica sucintamente ao 

PÚBLICO João Gomes Cravinho, 

ministro da Defesa Nacional. “É uma 

ferramenta de apoio à decisão da 

ARS [de Lisboa e Vale do Tejo] e das 

suas entidades que as dota de infor-

mação que não tinham anteriormen-

te”, refere o governante. 

Este modelo, que permite um hori-

zonte de gestão de duas semanas, já 

fora sumariamente referido na edi-

ção do PÚBLICO de ontem por Luís 

Pisco, presidente daquela ARS. 

“Cada hospital tem de ter a certeza 

de que lhe não está a ser pedida uma 

carga superior à do hospital mais 

próximo. Todos têm informação 

sobre todos, de camas abertas e ocu-

padas”, referiu o responsável. 

Além desta nova contribuição das 

Forças Armadas, Gomes Cravinho 

refere que, desde há três semanas, 

69 equipas de militares, integradas 

por um o cial, um sargento e um ou 

dois praças, cumprem um programa 

de visita a 2770 lares, à média de 40 

ao dia, para gestão de infra-estrutu-

ras e aconselhamento de utilização 

de equipamentos de protecção indi-

vidual. Após a visita, o acompanha-

mento prossegue online. 

Todos os dias há uma ou duas 

horas em que o Estado-Maior-Gene-

ral das Forças Armadas, que, por 

despacho ministerial de quarta-feira, 

centraliza o comando dos recursos 

humanos na luta contra a pandemia, 

faz um acompanhamento à distância 

com médicos e enfermeiros militares 

a responderem a dúvidas. Todas 

estas acções decorrem antes das 

novas decisões que o Governo toma-

rá no Conselho de Ministros extraor-

dinário deste sábado, e que podem 

elevar a participação dos militares 

na luta contra o vírus. 

Mais de 220 toneladas de gel 
O Hospital Militar de Belém, que até 

agora tem dado apoio directo ao Ser-

viço Nacional de Saúde (SNS), abre a 

9 de Novembro um segundo piso para 

pacientes com covid-19. Deste modo, 

passará a ter 60 camas disponíveis, 

com a possibilidade, se necessário, de 

chegar às 90 com a abertura de um 

terceiro andar. Por aquela unidade já 

passaram 172 doentes e, actualmente, 

estão 23 em internamento. 

Também os pólos de Lisboa e Porto 

do Hospital das Forças Armadas estão 

a aumentar a sua colaboração com o 

SNS com uma duplicação da sua capa-

cidade de camas em cuidados inten-

sivos, de cinco para dez. Além destes 

Nuno Ribeiro

PAULO PIMENTA

Apoio dos militares é feito a partir de um novo modelo matemático

casos extremos, aquelas unidades 

receberam doentes. Em Lisboa, seis 

oriundos do Hospital Beatriz Ângelo, 

em Loures — um dos quais teve alta 

—, e no Porto dez pacientes, nove pro-

venientes do Hospital de São João e 

um do Santo António. 

No pólo do Norte foram ainda 

recebidos, em recuo, 77 idosos de 

lares de Vila Real, Famalicão, Mato-

sinhos e Albergaria-a-Velha e, ainda 

neste campo, a Unidade de Saúde do 

Exército de Évora recebeu nove 

doentes do Hospital Espírito Santo 

daquela cidade.  

Tal como em Março, três militares 

participam no plano de operações do 

hospital de campanha da Cidade Uni-

versitária de Lisboa. No total, existe 

a disponibilidade de 6200 camas e 97 

tendas destinadas ao SNS, prisões, 

PSP e municípios. 

Por outro lado, dos sete centros 

militares de acolhimento disponibi-

lizados, três estão actualmente acti-

vos, com a ocupação de 65 das 504 

camas. Os centros de Tavira, no 

Regimento de Artilharia n.º 1, e da 

Ota receberam 202 migrantes, ten-

do os testes con rmado a infecção 

de alguns.  

A 9 de Novembro abre o 
segundo andar para 
doentes não-graves de 
covid no Hospital Militar de 
Belém, com mais 30 camas 

Ursula von der Leyennribeiro@publico.pt rsiza@publico.pt
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As cartas destinadas a esta secção 

devem indicar o nome e a morada 

do autor, bem como um número 

telefónico de contacto. O PÚBLICO 

reserva-se o direito de seleccionar e 

eventualmente reduzir os textos não 

solicitados e não prestará 

informação postal sobre eles. 

 

 

 

Email: cartasdirector@publico.pt 

Telefone: 210 111 000

CARTAS AO DIRECTOR

Susana Peralta  
e os vistos gold 
Relativamente ao artigo “O que 

espera o Governo para enterrar 

os vistos gold”, de Susana 

Peralta, publicado no PÚBLICO 

de 23/10, penso que seria 

importante esclarecer os vossos 

leitores sobre o seguinte:  

— Não é verdade que um visto 

gold e a residência em Portugal 

por 5 anos garantam a obtenção 

da cidadania portuguesa.  

Para isso é necessário 

comprovar o conhecimento da 

língua, demonstrar que nunca se 

foi condenado por um crime 

que, em Portugal, tenha uma 

pena superior a seis anos, 

entregar um registo criminal de 

todos os países onde se viveu 

desde os 16 anos, entre outras 

obrigações; 

— Como é óbvio, e estranho 

que uma professora de economia 

não saiba, o investimento de 

5000 milhões de euros em 

imobiliário, no âmbito dos vistos 

gold, foi responsável pela 

criação de inúmeros postos de 

trabalho em arquitectura, 

engenharia, construção, 

materiais de construção, 

advocacia, promoção e 

mediação imobiliária, etc., etc. 

para além da reabilitação dos 

centros históricos de Lisboa e do 

Porto; 

— Os vistos gold e os residentes 

não habituais, juntamente com o 

“malfadado” turismo foram as 

principais alavancas para 

sairmos da crise de 2009, ou a 

professora acha que foram os 

cortes nos rendimentos e 

aumentos nos impostos a que a 

troika nos obrigou?  

— Ao contrario do que dá a 

entender os vistos gold foram 

responsáveis por captar para 

Portugal pessoas altamente 

talentosas de vários países onde, 

muitas vezes, eram perseguidas 

por motivos religiosos, políticos 

ou raciais.  

Rui Coelho 

Lisboa 

 

Abertura de  
consulado guineense  
no Sara Ocidental 
ocupado 
A Guiné-Bissau abriu na semana 

passada um consulado em 

Dakhla, no Sara Ocidental 

ocupado por Marrocos. Esta 

decisão do Governo guineense 

viola todas as leis internacionais 

pois as Nações Unidas não 

reconhecem a ocupação 

marroquina do Sara Ocidental. 

Com esta vergonhosa decisão a 

Guiné-Bissau apoia assim a 

invasão do Sara Ocidental, o 

último território por 

descolonizar em África. 

A República Árabe Sarauí 

Democrática é reconhecida por 

dezenas de países, incluindo 

Moçambique, Timor-Leste e 

África do Sul e tem assento na 

União Africana.  

A população sarauí sofre todo 

o tipo de discriminações e 

violações dos direitos humanos.  

No Sara ocupado não há 

liberdade de expressão e todas 

as pessoas que se atrevam a 

pronunciar o nome “Sara 

Ocidental” são detidas e 

torturadas.  

Para a ditadura marroquina o 

Sara Ocidental não existe. O que 

existe são as Províncias do Sul. 

No território está presente a 

MINURSO, Missão das Nações 

Unidas para o Referendo no Sara 

Ocidental, cuja acção Marrocos e 

o seu el aliado, a França, 

bloqueia permanentemente. 

Augusto Lança 

Beja

O Benfica teve muito mais posse de bola do 
que o Standard Liège, jogou quase sempre 
no meio-campo do adversário, mas não 

estava inspirado por aí além e foram precisos 49 
minutos para fazer um golo. A equipa belga reagiu 
quase de imediato, mas Vlachodimos estava no sítio 
certo, mas depois limitou-se a ver a equipa 
portuguesa jogar e a “engordar” o marcador com 
facilidade. Destaque maior para Pizzi, autor de dois 
golos. (Pág. 48/49) J.J.M.

Depois de um início de campeonato 
hesitante, o Sporting de Braga tem vindo a 
melhorar o rendimento, e os resultados estão 

a aparecer. Na Liga Europa, a equipa minhota deu 
um grande passo rumo à fase seguinte depois de 
ganhar na Ucrânia ao Zorya. A equipa treinada por 
Carlos Carvalhal entrou a todo o vapor no jogo e 
arrumou a questão em 11 minutos. O Zorya foi 
incapaz de dar resposta a esse começo de grande 
classe dos bracarenses. (Pág. 49) J.J.M. Pizzi Carlos Carvalhal

david.pontes@publico.pt

A pandemia ameaça a democracia

P
ara muitos portugueses, com os 

olhos esbugalhados xos na 

curva ascendente da pandemia, 

a discussão em torno do 

enquadramento legal das 

medidas de combate decretadas pelo 

Governo pode parecer uma réplica 

dos famosos debates teológicos que 

decorriam em Constantinopla 

enquanto os turcos otomanos faziam 

cair o Império Bizantino, e que 

cunhou a famosa expressão “discutir 

o sexo dos anjos”. 

Esta posição só é possível porque 

somos mesmo um povo afortunado, 

no que à actual situação política diz 

respeito, e, talvez, numa frente 

menos positiva, porque temos alguma 

apetência para ser dóceis perante o 

poder do Estado, o que con gura 

sempre alguma falta de cultura cívica. 

A sorte que temos é a de vivermos 

numa democracia ocidental 

estabilizada quando, um pouco por 

todo o mundo, a pandemia tem feito 

recuar a qualidade das democracias e 

o respeito pelos direitos humanos. 

Segundo a Freedom House, um think 

tank norte-americano, são 80 os 

países que revelam uma deterioração 

nestas áreas desde o começo da 

pandemia, agravando uma tendência 

que já vinha de trás. 

Em muitos casos, trata-se de 

ditaduras que aproveitam as medidas 

de emergência para perseguir de 

forma ainda mais severa os seus 

opositores ou para calar os protestos, 

já que a pandemia impede os 

ajuntamentos populares. Veja-se o 

caso de Hong Kong, onde o vírus não 

só acabou com as manifestações 

como as autoridades aproveitaram 

para adiar por um ano as eleições em 

que os contestatários esperavam fazer 

ouvir a sua voz. Mas também há 

democracias em que a pandemia 

trouxe problemas ao seu 

funcionamento, basta olhar para as 

eleições nos Estados Unidos. 

 Já Portugal surgiu como um bom 

exemplo no mesmo relatório da 

Freedom House por causa da 

regularização da situação dos 

imigrantes com processos em curso, e 

não há indicações de que vamos 

piorar, mas para que isso continue a 

ser verdade, há que olhar pela 

legalidade. Faz por isso bem o PCP ao 

lembrar que é preciso respeitar “os 

direitos, liberdades e garantias dos 

cidadãos” e de colocar o Parlamento 

no centro das decisões sobre a 

possibilidade de uma nova declaração 

de estado de emergência, como tem 

vindo a ser aventado pelo Presidente 

da República. Como também fazem 

bem diversos juristas e 

constitucionalistas em chamar a 

atenção para que algumas medidas 

decretadas pelo Governo roçam a 

inconstitucionalidade e deviam ser 

objecto de re exão, traduzida em 

legislação por parte do Parlamento. 

O combate à pandemia não nos 

pode fazer esquecer que se a saúde é 

um bem fundamental, a liberdade e a 

democracia também o são.

David Pontes
Editorial
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As novas 
preguiças

C
ada novidade tecnológica cria 

uma preguiça particular. O e-mail 

criou a preguiça de escrever uma 

carta e pô-la no correio. Ora 

escrever uma carta e pô-la no 

correio não é assim tão 

trabalhoso ou demorado. Nem 

tão-pouco um mail substitui uma 

carta escrita à mão dentro de um 

envelope que nos trazem a casa. 

Daí que, não num mundo perfeito e não 

num mundo já perdido, os mails servem para 

mandar coisas mais impessoais e as cartas 

para as coisas mais íntimas. 

O que acontece é que há cada vez mais 

maneiras de comunicarmos uns com os 

outros. Se desapareceram algumas com uma 

graça especí ca (como os telegramas), é só 

porque caíram em desuso. E — atenção — 

podem ressurgir com a maior das facilidades. 

Em 2020, o ser humano dispõe de um 

número imenso de formas de comunicação, 

mas, em vez de escolher entre elas, age como 

se só tivesse as duas ou três mais fáceis. 

Como não tenho WhatsApp e uso pouco o 

telemóvel, as pessoas que querem falar 

comigo mandam-me mails. E queixam-se 

que é uma chatice, que dá muito trabalho. 

Falam dos mails como se fossem 

pombos-correios que é preciso alimentar 

antes de lhes enrolar um pergaminho na 

perna. 

Pessoas com boas máquinas fotográ cas e 

jeito para a fotogra a passaram a fotografar 

tudo com os telemóveis cujas lentes são 

“cada vez melhores”, mas são uma merda 

comparadas com as tradicionais. 

E queixam-se que é uma chatice 

descarregá-las para um portátil, apesar das 

fotogra as digitais serem gratuitas e 

imediatas, sem necessidade de revelar, 

ampliar e imprimir. 

É a preguiça que é antiquíssima.

Miguel Esteves Cardoso
Ainda ontem

A opinião publicada no jornal respeita a norma ortográfica escolhida pelos autores

ESCRITO NA PEDRA

Noventa e nove por cento das pessoas do mundo são tolas  
e o resto de nós está em grande perigo de contágio 
Thornton Wilder (1897-1975), escritor 

EM PUBLICO.PT

Tartaruga mostrou “o dedo  
do meio” a um fotógrafo — e 
venceu prémio de mais cómica 

Imagem captada por Mark Fitzpatrick foi a 
vencedora dos Comedy Wildlife 
Photography Awards 2020 publico.pt/p3 

Covid-19: o factor K pode virar 
o rastreio ao contrário? 

Após o indicador R, especialistas centram- 
-se nas respostas que o factor de dispersão 
K pode dar e que podem mudar as regras 
do rastreio publico.pt/ciência 

La Redoute escolhe Lisboa para 
abrir a sua primeira loja de rua 

Na Rua António Enes, na zona do Saldanha, 
o espaço de 400 metros quadrados 
acolherá sobretudo mobiliário e decoração 
publico.pt/impar

O Governo pretende iniciar uma reviravolta no 
ensino profissional em 2021, apostando em 
novos cursos com maior ligação à indústria, 

como mobilidade eléctrica, energias renováveis ou 
construção aeronáutica, entre outros mais adaptados 
à realidade actual. É uma reforma que foi tentada pelo 
ex-ministro Nuno Crato, mas que falhou por falta de 
condições das escolas para iniciarem este tipo de 
formação. O Governo inscreveu verbas no OE2021 
para este efeito. (Pág. 19) J.J.M.

O antigo líder do Labour foi suspenso pela 
direcção do partido após recusar as 
conclusões de um relatório muito crítico ao 

seu desempenho face às denúncias de anti-semitismo 
nos trabalhistas. Estas denúncias foram uma 
constante nos cinco anos da sua direcção, mas 
Corbyn garante que fez mudanças que permitiram 
combater internamente o problema. Este relatório 
promete acicatar os ânimos entre a ala mais à 
esquerda e os moderados do partido (Pág. 30) J.J.M.Tiago Brandão Rodrigues Jeremy Corbyn



10 • Público • Sexta-feira, 30 de Outubro de 2020

ESPAÇO PÚBLICO

trabalhadores que podem circular mesmo 

sem comprometerem a honra — pro ssionais 

de saúde, trabalhadoras de instituições 

sociais, da proteção civil, serviços de 

segurança, forças armadas e ASAE. Entre os 

viajantes livres contam-se igualmente 

titulares de cargos políticos, magistrados, 

dirigentes de parceiros sociais e padres. E 

ainda dirigentes de partidos políticos com 

assento parlamentar. Não reparei que a 

democracia tenha sido suspensa, por isso 

pergunto — por que 

não os restantes 

partidos? 

Alguém se lembrou 

também das escolas. 

Sai uma exceção para 

quem frequenta, 

ensina ou trabalha 

em escola ou 

universidade de 

concelho diferente 

daquele onde reside. 

Como algumas das 

pessoas que têm 

aulas são menores, 

toca de acrescentar o 

transporte de 

menores até à escola. 

Presumivelmente isto 

permite o regresso a 

casa, logo quem 

estiver no carro, 

mesmo sem crianças, 

pode sempre alegar 

que acabou de as 

Professora de Economia na Nova SBE. 
Escreve à sexta-feira

O fim de semana em que não pode viajar, 
exceto se puder

D
esde setembro que se discute a 

possibilidade de adotar um 

sistema de semáforos de risco 

epidemiológico para assinalar os 

municípios onde o risco de 

contágio é maior, uma ideia 

entretanto abandonada pelo 

Governo. Baltazar Nunes, 

epidemiologista do Instituto 

Nacional de Saúde Ricardo Jorge, 

em entrevista ao PÚBLICO de ontem, 

reconhece que este sistema está a ser 

utilizado por decisores políticos e “que é 

provável que, do ponto de vista individual, 

seja bené co para um indivíduo saber qual é 

a intensidade da transmissão na sua área”. A 

ideia foi adotada em vários países, como o 

Reino Unido, a Lituânia ou a Finlândia. A 

própria União Europeia tem um sistema 

semelhante para ajudar as pessoas a tomar 

decisões sobre viagens internacionais. É 

certamente uma medida imperfeita, como 

todas as que vão surgindo na luta contra esta 

pandemia. Mas em vez de impedir as pessoas 

de circular entre municípios, fornecer-lhes 

informação e deixá-las decidir a sua vida é 

tratá-las como adultas. Uma ideia refrescante, 

nos dias que correm. 

Desde as zero horas do dia de hoje que não 

podemos circular entre municípios. Não 

podemos, exceto se pudermos. O Governo 

começou por estabelecer a proibição e 

depois foi anunciando, a contagotas, as 

exceções. Com isto se criou uma política 

Frankenstein, que di cilmente servirá para 

alguma coisa a não ser para reforçar a 

convicção de que o Governo anda a 

improvisar. O engraçado é que a ministra da 

Saúde, Marta Temido, tinha a rmado há 

duas semanas na TVI que “semáforos 

epidemiológicos contribuem para uma 

lógica de estigmatização social que deve ser 

evitada a todo o custo”. Para não 

estigmatizar municípios, o Governo 

inventou a política com mais exceções da 

história, assim subdividindo as pessoas em 

categorias perfeitamente arbitrárias em 

função do seu rendimento, residência, 

pro ssão, preferências de como utilizar os 

seus tempos de lazer e composição do 

agregado familiar. Uma espécie de jackpot da 

estigmatização. Bravo. 

Quem trabalha no concelho onde não 

reside pode circular desde que declare sob 

compromisso de honra ao agente da 

autoridade estar a dirigir-se ao emprego. 

Inicialmente falou-se da necessidade de uma 

declaração da entidade patronal, mas a ideia 

acabou por cair. Se a honra de uma cidadã 

honrada chega para ir trabalhar, já para ir ao 

médico só com o comprovativo de 

agendamento. Depois há vários 

deixar na escola. Ou estarão os agentes da 

autoridade habilitados a pedir-me o horário 

escolar dos meus lhos? E se uma professora 

tiver faltado provocando alteração de 

horário? Preciso de declaração da escola com 

carimbo e tudo, como no caso do 

agendamento do ato médico? Ou basta 

hipotecar a minha honra como quem se 

desloca para trabalhar? 

Como numa casa portuguesa há com 

certeza miúdos e também graúdos, a exceção 

acima também se aplica a quem levar os seus 

idosos aos centros de dia. Até porque os 

trabalhadores de instituições sociais não iam 

andar a saltitar de concelho em concelho para 

carem a olhar para a parede. 

Também se pode viajar desde que seja no 

sentido de regresso à residência habitual, o 

que mostra que nisto de car preso no m de 

semana há uns mais iguais do que outros. 

Quem tiver exibilidade no seu posto de 

trabalho, ou estiver em teletrabalho burguês e 

tiver conta bancária para pagar dias fora de 

casa, pode viajar para fora do concelho de 

residência na quinta feira e regressar a casa 

tranquilamente entre sexta e domingo. 

Entretanto, o Governo reparou que tem 

alguns — poucos — turistas por cá e que tem o 

sector do turismo pelas ruas da amargura. 

Toca então de introduzir uma exceção para 

os não residentes nacionais e residentes das 

regiões autónomas com alojamentos 

reservados. A outra exceção para um sector 

nas ruas da amargura é a que permite ir ver 

espetáculos em concelhos limítrofes ou 

dentro da mesma área metropolitana. Se 

Mostrem-nos  
lá os famosos 
semáforos  
e deixem-nos 
decidir os 
municípios  
que queremos 
cruzar. Não 
somos parvos

gosta de fazer escalada ao ar livre nas 

escarpas de um qualquer concelho limítrofe, 

ou surfar umas ondas por aí, não pode ir. 

Mas para quem ocupa os tempos livres no 

teatro, é diferente. Até porque todos 

sabemos que desportos ao ar livre são muito 

piores para o contágio do que os espetáculos 

em recinto fechado. 

A arbitrariedade disto tudo não tem lugar 

numa democracia. O Governo ainda não 

explicou com que legitimidade limita as 

deslocações dos residentes e dá carta de 

alforria a não residentes. E com que 

legitimidade deixa circular quem faz turismo 

mas não quem quer ir honrar os seus mortos, 

num feriado com tanto simbolismo para 

muitas famílias. E, já agora, em nome de que 

princípio se protegem os espetáculos 

culturais de uns e não as tradições familiares, 

culturais e religiosas de outros. Ou o simples 

desejo de ir espairecer no m de semana. Será 

porque a entrada nos cemitérios, nas praias e 

parques é gratuita e não há receita de IVA? 

Que não têm empregos em risco? Tenho uma 

novidade para São Bento. Quase toda a nossa 

economia está ameaçada. A crise de 

legitimidade que estas medidas trapalhonas 

alimentam não promove a pouca con ança 

possível neste ano bizarro, enquanto a 

segunda vaga submerge a Europa. 

Mostrem-nos lá os famosos semáforos e 

deixem-nos decidir os municípios que 

queremos cruzar. Não somos parvos.

NUNO FERREIRA SANTOS

Susana Peralta
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O Supremo Tribunal 
dos EUA em ebulição?

A
 juíza Amy Coney Barrett, 

nomeada pelo Presidente 

Trump para o Supremo 

Tribunal norte-americano, e 

con rmada pela maioria 

republicana no Senado, veio, 

de forma inequívoca, 

consolidar a maioria 

conservadora (6-3) no mais alto 

tribunal dos Estado Unidos. Se 

a nomeação de um juiz para o Supremo 

Tribunal dos EUA é sempre política, 

re ectindo as preferências do Presidente 

em exercício, seja ele democrata ou 

republicano, e tem repercussões 

duradouras, uma vez que os juízes são 

nomeados vitaliciamente, no caso da jovem 

Amy Barrett, com 48 anos de idade, a sua 

entrada no Supremo Tribunal atingiu o 

paroxismo da luta política. 

A sua con rmação no Senado 

acompanhou a divisão partidária, com 52 

senadores republicanos a votar a favor e os 

47 senadores democratas a votar contra. Só 

um senador republicano votou contra. Foi 

evidente, e mesmo chocante, o carácter 

político e partidário desta apressada 

nomeação, a pouco mais de uma semana do 

m do mandato de Trump, defendida e 

con rmada por senadores republicanos 

que tinham impedido a nomeação de um 

novo juiz por Barack Obama, dez meses 

antes do termo do seu mandato, por 

defenderem que a nomeação deveria ser 

feita pelo Presidente que viesse a ser eleito. 

Mas foi o próprio Trump que veio 

con rmar a (sua) necessidade política desta 

entrada no Supremo Tribunal da 

conservadora Amy Barrett. Em nais de 

Setembro, Trump a rmara explicitamente 

que o Tribunal iria precisar de nove juízes 

para determinar o resultado da próxima 

eleição presidencial: “Acho que isto vai 

acabar no Supremo Tribunal. E acho muito 

importante termos nove juízes”, reiterando 

a sua convicção de que a votação em massa 

pelo correio, que classi ca como um golpe/

esquema que os democratas estão a 

realizar, resultará numa fraude eleitoral 

generalizada que terá de ser levada ao 

Supremo Tribunal. E acrescentou: “Ter 

uma situação 4-4 (o juiz conservador John 

Roberts, nomeado por Bush, já não merece 

a sua con ança, passando a fazer parte do 

grupo democrata) não é uma boa situação 

(...) Eu acho que deveria ser 8-0 ou 9-0. Mas, 

para o caso de a decisão ser mais política do 

que deveria, acho que é muito importante 

ter um nono juiz.” 

As repetidas a rmações de Trump contra 

o voto pelo correio (cujos resultados só se 

saberão dias após os votos presenciais e que 

tudo indica terem uma maioria Biden) 

visam preparar os americanos para uma 

guerra judicial que o ainda Presidente 

espera ganhar graças à sua maioria no 

Supremo Tribunal. Guerra que começará 

com o seu anúncio de vitória antes de 

contabilizados todos os votos expressos, 

nomeadamente os enviados pelo correio, e 

que visará uma vitória eleitoral de 

secretaria, de alguma forma, como a que foi 

obtida por George W. Bush nas eleições em 

que defrontou Al Gore. 

Mas no acto eleitoral do próximo dia 3 de 

Novembro não estará só em disputa a 

Presidência dos EUA, haverá, também, 

eleições para os 435 lugares da Câmara dos 

Representantes, para 100 lugares do Senado 

e para diversos governos estaduais. Se 

Biden vencer e conseguir que a sua vitória 

prevaleça nas guerras judiciais que lhe vão 

ser movidas — e espera-se que só estas 

venham a acontecer —, haverá que estar 

atento às eleições para o Senado. Se os 

democratas 

obtiverem a maioria 

no Senado, poderão 

tornar a anunciada 

grande vitória de 

Trump com a 

con rmação de Amy 

Coney Barrett numa 

ilusão. Na verdade, 

será absolutamente 

legal — e em muitos 

meios políticos 

norte-americanos 

tem sido defendido 

— o alargamento do 

actual número de 

juízes do Supremo 

Tribunal de nove 

para 12 que seriam, 

então, nomeados 

pelo Presidente em 

exercício. Biden, no 

entanto, tem-se 

mostrado refractário 

a este contragolpe, 

mas a política é a 

arte da mudança... 

(Em Portugal, nos 

tempos da monarquia constitucional, havia 

um sistema bicameral, como nos EUA, e era 

habitual os governos, apoiados na Câmara 

dos Senhores Deputados da Nação 

Portugueza, eleita por sufrágio, pedirem e 

obterem do Rei “uma fornada de pares”, 

isto é, a nomeação de novos membros 

apoiantes do Governo para a Câmara dos 

Digníssimos Pares do Reino, acabando com 

a oposição dessa câmara às medidas 

governamentais.)

Trump tem 
vindo a 
preparar os 
americanos 
para uma 
guerra judicial 
que espera 
ganhar graças 
à sua maioria 
no Supremo 
Tribunal

Advogado. Escreve à sexta-feira

Francisco Teixeira da Mota
Escrever Direito

Governo promete um reforço líquido de 

4200 pro ssionais, numa calendarização 

que já foi publicada no PÚBLICO. Do anúncio 

à realidade vai uma distância abissal. 

Vejamos: a proposta contempla concursos 

de 1500 vagas para médicos sabendo que 

mais de 30% destas vagas carão por ocupar 

porque o Governo recusa tornar as carreiras 

mais atrativas — sabemos ainda que 434 

médicos se irão aposentar no próximo ano; 

nas restantes pro ssões vai regular o vínculo 

de 2200 pro ssionais, mas estas pessoas já 

trabalham no SNS com contratos de quatro 

meses — devemos-lhe esse contrato, mas não 

são um reforço dos serviços. No total, e com 

base na informação do Governo, teremos, na 

melhor das hipóteses, apenas 1500 pessoas a 

entrar no SNS e a maioria só no último 

trimestre de 2021. 

Depois de ter reconhecido que a atual lei 

laboral desprotege os trabalhadores, o 

primeiro-ministro não consegue explicar por 

que quer enfrentar esta crise com as regras 

de nidas pela troika e PSD/CDS. Nem a 

recente invenção do alargamento do período 

experimental, negociada com os patrões e a 

direita, aceitam retirar. Estamos a assistir a 

uma enorme onda de despedimentos e o 

Governo prefere deixar as leis da troika em 

vigor em vez de 

defender o emprego. 

E, depois de 

meses a discutir uma 

nova prestação 

social, o Governo 

apresenta um apoio 

extraordinário, 

pontual, que revê 

em baixa os apoios 

sociais criados em 

2020. A prova da sua 

fragilidade é que 

deixa sem resposta 

um casal de 

trabalhadores 

independentes em 

que ambos tivessem 

o salário médio 

antes da crise e, 

agora, um deles 

tenha perdido os 

rendimentos. Ficam 

na pobreza e de fora deste apoio. 

Sabendo destas debilidades, sendo elas tão 

fundamentais para enfrentarmos a segunda 

vaga que ataca o SNS e a economia, a nossa 

exigência não podia car na gaveta. Isso 

signi ca que se fecharam portas ou se 

destruíram pontes? As políticas fortes à 

esquerda continuam a ter uma maioria no 

Parlamento, tenha o PS vontade de se juntar a 

elas e o Orçamento não falhará ao país. 

Presidente do Grupo Parlamentar do 
Bloco de Esquerda. Escreve à sexta-feira

Pedro Filipe Soares

Falsa partida

O
 debate sobre o Orçamento do 

Estado (OE) para 2021 foi 

dominado pela situação 

extraordinária que vivemos. Não 

podia ser diferente, é a mais 

repentina e destruidora crise das 

nossas vidas. Como devemos 

preparar os serviços públicos e a 

proteção social para a segunda 

vaga das crises pandémica e 

socioeconómica? Foi onde existiram as 

maiores divergências. 

Ao discutirmos serviços públicos e apoios 

sociais, ca à margem quem for incapaz de 

apresentar qualquer alternativa para o futuro 

que não seja o regresso a um passado de má 

memória. Assim aconteceu com a direita 

política. 

As divergências relevantes foram entre a 

proposta entregue pelo Governo e as soluções 

apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Em 

cima da mesa estavam duas alternativas na 

resposta à crise que vivemos. 

O Governo, que continua agarrado a metas 

arti ciais de dé ce, tentou transformar as 

diferenças numa guerra de números, 

passando a semana a tentar desmentir as 

análises que tinham como fonte o Relatório do 

OE2021. As peças jornalísticas que se 

debruçaram sobre a verdade dos números 

concluíam a cada análise que os dados do 

Governo não batiam certo com o que o 

ministro das Finanças tinha entregado no 

Parlamento. A velha máxima de torcer os 

números até eles dizerem o que queremos 

falhou desta vez. 

A tortura da verdade também aconteceu 

quando Ana Catarina Mendes, líder 

parlamentar do PS, achando que o centro do 

debate era o obituário da “geringonça”, tentou 

refazer a história a rmando que o PS não teve 

nessa morte qualquer responsabilidade. Não 

sei se há arrependimentos ou algumas 

consciências pesadas, mas o país sabe que foi a 

arrogância pós-eleitoral do PS que levou à 

rejeição de qualquer acordo escrito com o 

Bloco de Esquerda. Disseram há um ano que 

haveria uma análise documento a documento, 

projeto a projeto, Orçamento a Orçamento. Foi 

exatamente isso que aconteceu: o Orçamento 

apresentado falhou nesse teste, por não estar à 

altura das necessidades do país. 

O Bloco de Esquerda colocou como 

prioridades o reforço do SNS, a defesa do 

emprego, a proteção do Estado da pilhagem 

nanceira, a segurança para quem está a ito 

no desemprego e na miséria, em suma, não 

deixar ninguém para trás neste momento tão 

difícil. 

Vejamos as fragilidades do documento do 

Governo. Aprofundemos a análise sobre o 

coração do SNS: os seus pro ssionais. O 

Do lado do 
Governo, a 
velha máxima 
de torcer os 
números até 
eles dizerem o 
que queremos 
falhou desta 
vezvez

ESPAÇO PÚBLICO
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CDS tem na mão a chave para  
o imbróglio político açoriano

A chave para desbloquear o imbró-

glio político que resultou das últimas 

eleições regionais açorianas está ago-

ra nas mãos do CDS-PP. Com a perda 

de maioria absoluta por parte do PS 

e com uma maioria de direita no par-

lamento regional, o PSD ambiciona 

juntar CDS, PPM, Iniciativa Liberal e 

Chega para levar José Manuel Boliei-

ro à presidência do governo regional. 

A maior incógnita é o CDS-Açores de 

Artur Lima, que ainda não decidiu 

para que lado é que cairá. 

Ainda assim, para PS ou PSD gover-

narem não bastam os três deputados 

centristas. O PS, com 25 deputados, 

precisaria de mais um deputado 

além desses três para chegar aos 29 

que asseguram a maioria no parla-

mento regional. Os socialistas sabem 

que podem contar com os dois par-

lamentares do BE. “Não votaremos 

ao lado da direita nenhuma moção 

de rejeição”, a rmou Pedro Filipe 

Soares, líder parlamentar nacional, 

na noite das eleições. O PAN também 

poderá entrar na equação, tendo o 

deputado eleito Pedro Neves mostra-

do ao PÚBLICO abertura para con-

versar com todos os partidos. 

Seja como for, PS ou PSD irão pre-

cisar sempre do CDS. O PS já procu-

rou dispensar o apoio do partido de 

Artur Lima, substituindo-o pelo da 

Iniciativa Liberal. Juntando BE, PAN 

e IL, os socialistas conseguiriam os 

29 deputados. O deputado liberal 

eleito, Nuno Barata, já esteve no 

parlamento ao serviço do CDS quan-

do os centristas viabilizaram o pri-

meiro Governo socialista da região. 

Ao PÚBLICO, Nuno Barata também 

já disse que seria “muito difícil” via-

bilizar um governo socialista. 

Com a bola do lado do CDS, o 

PÚBLICO sabe que os presidentes 

do PS e PSD, Vasco Cordeiro e Boliei-

ro, já se deslocaram à Terceira para 

se reunirem com Artur Lima. Os 

centristas ainda não decidiram 

quem apoiar. Por um lado, têm um 

historial de entendimentos com os 

socialistas. Não só viabilizaram o 

primeiro governo do PS em 1996, 

como também têm tido várias pro-

Presidentes do PSD e do PS já se reuniram com o líder regional do CDS, Artur Lima. Suportar um 
executivo PS ou integrar uma coligação à direita: a decisão dos centristas será decisiva para a governação

socialista chegou a perder força com 

as declarações de André Ventura na 

noite eleitoral, que excluiu um acor-

do com o PSD para governar a 

região. Neste momento, o PÚBLICO 

sabe que todos os partidos à direita 

já demonstraram abertura para um 

eventual Governo do PSD, CDS 

inclusive. O difícil será operaciona-

lizar. O próprio Chega já fez chegar 

aos sociais-democratas o seu cader-

no de encargos: a criação de um 

plano contra a corrupção; um audi-

toria aos governos do PS; reduzir 

para metade o número de bene ciá-

rios do RSI na região nos próximos 

quatro anos; e a participação do PSD 

nacional na revisão constitucional. 

Neste momento, a maior incógni-

ta é mesmo a posição do CDS. Ape-

sar de os dirigentes regionais real-

ANDRÉ KOSTERS/LUSA

Francisco Rodrigues dos Santos já afirmou que não quer que o CDS-Açores viabilize a manutenção dos socialistas no poder na região

çarem que a estrutura centrista nos 

Açores é autónoma, as declarações 

do presidente nacional do partido, 

Francisco Rodrigues dos Santos, 

podem ajudar a perceber para onde 

cairá a decisão. “Não será certamen-

te por culpa do CDS que não tirare-

mos o PS do Governo Regional dos 

Açores”, disse ontem o líder do CDS. 

Por parte dos partidos, existe neces-

sidade de acelerar o processo, por-

que as audiências ao representante 

da República estão previstas para a 

semana. Só depois de receber as 

forças partidárias é que o represen-

tante nomeia o presidente do gover-

no regional, “tendo em conta os 

resultados das eleições”, segundo o 

Estatuto dos Açores. Uma expressão 

particularmente problemática no 

cenário actual.

resistências quanto a garantir a per-

manência do PS no poder. Motivos 

que o PSD procura capitalizar. 

Para os sociais-democratas, com 

21 mandatos, a solução preferencial 

seria ter CDS e PPM (dois deputa-

dos) no Governo e contar com apoio 

do Chega (dois deputados) e da Ini-

ciativa Liberal no parlamento. Os 

“laranjas” não excluem um apoio 

do PAN, pelo que José Manuel Boliei-

ro já se reuniu com Pedro Neves. 

Oportunidade 
Dentro do PSD, há a percepção de 

que esta é uma oportunidade histó-

rica para retirar o PS do poder e, por 

isso, a formação de um bloco central 

nem sequer é discutida. A existência 

de uma coligação à direita para aca-

bar com os 24 anos de governação 

Açores
Rui Pedro Paiva

postas aprovadas pelo PS na assem-

bleia regional — como um programa 

para idosos e pessoas de cientes 

comprarem medicamentos, bandei-

ra da campanha eleitoral dos popu-

lares. O CDS aprovou, também, a 

última revisão do orçamento socia-

lista para fazer face à covid-19. A 

favor de uma coligação com o PS, 

está ainda o reforço do poder dos 

centristas (à direita teriam de parti-

lhar o protagonismo com outros 

partidos) e a possibilidade de faze-

rem parte de uma solução que, à 

partida, seria mais estável. 

Com tudo em aberto, existe, con-

tudo, nos bastidores do CDS uma 

tendência para alinhar com uma 

solução à direita. Além de razões 

ideológicas, o CDS prefere a abertu-

ra de um novo ciclo político e tem 
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Partidos
Margarida Gomes

Presidente da câmara e 
líder da concelhia do PS 
mandatados para encetar 
negociações com  
os independentes

mgomes@publico.pt

Com António Costa a colocar alta a 

fasquia das autárquicas, consideran-

do-as “fundamentais” para o partido, 

os socialistas de Fafe jogam as chas 

todas na união da família socialista 

desavinda, mostrando à direcção 

nacional que o PS no concelho está 

paci cado e que está a dar passos 

com vista a um entendimento para 

as autárquicas. 

A intervenção da direcção nacional 

no processo autárquico em 2017 fez 

soar as campainhas, mostrando que 

é tempo de enterrar de vez o macha-

do de guerra, após 23 anos de cisões 

internas. O PS convoca aqueles que 

saíram do partido a regressarem às 

trincheiras para juntos disputarem as 

eleições locais do próximo ano. 

A primeira cisão no PS aconteceu 

em 1997, ano em que Parcídio de 

Matos Summavielle, que tinha sido 

até então presidente da Câmara de 

Fafe, rompeu com o partido ao m 

de cinco mandatos consecutivos à 

frente de um concelho, que durante 

muito tempo foi considerado um bas-

tião socialista. 

Vinte anos depois, o PS assistiu a 

uma nova dissidência em pleno pro-

cesso autárquico. Os que decidiram 

PS de Fafe chama 
dissidentes  
para as listas das 
autárquicas de 2021

abandonar o partido criaram o movi-

mento independente Fafe Sempre 

para concorrer contra o PS. A segun-

da cisão aconteceu numa altura em 

que o partido estava em negociações 

para fazer regressar ex-militantes 

que, entretanto, tinham aderido ao 

movimento Independentes por Fafe, 

liderado por Parcídio Cabral Summa-

vielle, lho do antigo presidente 

socialista. A reconciliação foi selada 

com a entrada do presidente do 

movimento para a lista à autarquia, 

dando-lhe o segundo lugar. Actual-

mente é vice-presidente da câmara e 

em 2021 deverá integrar de novo a 

lista. 

A um ano das autárquicas, o PS 

inicia uma ronda de negociações com 

os independentes do movimento 

independente Fafe Sempre e o pro-

cesso parece bem encaminhado. 

Numa reunião recente, a comissão 

política concelhia do PS mandatou o 

seu presidente, Pompeu Martins (que 

é vereador), e o presidente da câma-

ra, Raul Cunha, para conversarem 

com Antero Barbosa, líder do movi-

mento Fafe Sempre. 

Ao PÚBLICO, Pompeu Martins 

revela que tem feito “contactos pre-

liminares” com os independentes 

embora só agora esteja mandatado 

para futuros entendimentos. “No dia 

7 de Outubro fui mandatado para 

fazer contactos com vista a apresen-

tar listas conjuntas com o movimen-

to Fafe Sempre e vamos encetar 

negociações”, declarou Pompeu Mar-

tins, acrescentando que o objectivo 

é “reunir toda a família socialista para 

que o PS volte a ser como era antes 

de 1997”.  

Para já, o presidente da concelhia 

recusa falar de nomes, mas a possibi-

lidade de o vereador Antero Barbosa 

ser escolhido para liderar a candida-

tura à autarquia fafense não estará 

afastada. No decorrer do processo 

eleitoral, em 2017, Antero Barbosa foi 

o nome votado pela concelhia para 

protagonizar a candidatura, mas com 

a avocação do processo pela direcção 

nacional a opção caiu por terra. A 

direcção nacional impôs o presiden-

te da câmara em exercício, o inde-

pendente Raul Cunha, que disputou 

as eleições com Antero Barbosa. Ao 

que foi possível apurar, Raul Cunha, 

que ainda pode fazer um terceiro 

mandato à frente da Câmara de Fafe, 

não pretenderá recandidatar-se.

O autarca de Fafe, Raul Cunha, 
não se quer recandidatar

Jornalista. Escreve à sexta-feira 
breis@publico.pt

Vou para o inferno se criticar a 

qualidade do português do novo 

presidente do Chega-Açores, que 

começa as frases com a expressão 

“é assim”. 

Para evitar o pecado, ofereço a 

transcrição de um excerto da 

entrevista que o novo líder do 

partido deu há dias, depois de a 

controversa “lei do mar” ter sido 

aprovada no Parlamento nacional. 

O que tem o presidente do 

Chega-Açores a dizer sobre a lei que 

tem, como se adivinha pelo nome, 

alguma coisa que ver com o mar 

que banha os Açores? Nada. O que 

tem o presidente do Chega-Açores a 

dizer sobre se a lei é boa ou má? 

Nada. O que tem a dizer sobre se a 

nova lei é uma perigosa concessão 

da soberania nacional ou se é uma 

vitória histórica da autonomia 

açoriana? Nada. 

Podia ser cómico se o presidente 

do Chega-Açores fosse uma 

abstracção da vida política. Mas 

candidatou-se às eleições regionais 

açorianas deste domingo e foi 

eleito deputado para o parlamento 

dos Açores. Em breve, o deputado 

que não-sabe-nem-quer-saber de 

coisas controversas vai sentar-se 

na assembleia da Horta, no Faial, e 

representar “o povo” — ou pelo 

menos as 5260 pessoas que 

votaram no Chega nos Açores. 

Não vou discutir se a lei é boa ou 

má. A história é conhecida: o 

entusiasmo dos açorianos, as 

reservas do Presidente Marcelo 

Rebelo de Sousa, as alterações 

feitas na Assembleia da República 

e o pequeno grupo de deputados 

que votou contra, numa invulgar 

aliança que juntou a deputada 

Isabel Moreira, do PS, a André 

Ventura, do Chega. Fascinante é 

Carlos Furtado, o novo presidente 

do Chega-Açores e agora 

deputado, não ter opinião. 

Comerciante, vendedor de casas 

e ex-social-democrata, Furtado era 

vereador pelo PSD no concelho de 

Lagoa, ilha de São Miguel, e é 

conhecido no arquipélago por ter 

obtido o pior resultado de sempre 

do PSD no concelho. Fui veri car e 

a fama não é 100% correcta: desde 

1976, o recorde do pior resultado 

eleitoral de Lagoa pertence ao seu 

antecessor imediato, que em 2013 

desistiu da candidatura depois de 

ter sido detido com excesso de 

álcool após um desastre no qual 

morreu um adolescente. Furtado 

obteve o segundo pior resultado. 

Vale a pena ver a entrevista 

completa que Furtado deu  

à Antena 1-Açores — e transmitida 

pela RTP — no countdown  

para as eleições de domingo.  

A certa altura, a jornalista Lília 

Almeida pergunta: 

— A Lei de Bases do 

Ordenamento e Gestão do Espaço 

Coffee Break
Bárbara Reis

Marítimo, a chamada “lei do mar”, 

foi aprovada por unanimidade na 

Assembleia Regional dos Açores e 

aprovada na Assembleia da 

República com larga maioria.  

O Chega foi o único partido 

a votar contra. Porque é que  

houve essa opção do Chega a nível 

nacional? 

— Essa é uma pergunta boa para 

fazer ao dr. André Ventura. 

— Não sabe a resposta? 

— Não. Nem me preocupa. 

— Não lhe preocupa o facto de na 

região ter havido unanimidade em 

torno do mar, da utilização do mar, 

da zona marítima e dos fundos 

marinhos, e o Chega ter sido o 

único partido que votou contra? 

— É assim: obviamente que 

alguma preocupação temos.  

Mas é assim: temos de ter  

a noção de uma coisa, o dr. André 

Ventura é deputado único na 

Assembleia da República,  

a carga em termos de trabalho  

que isso representa para uma 

estrutura partidária pequena 

como o Chega... 

— Está a dizer que ele não 

conhecia o diploma? 

— Estou a dizer... É assim: poderá 

não ter acesso a toda a 

documentação necessária para 

que zesse um perfeito juízo da 

situação. Não podemos ter o 

mesmo desempenho quando 

temos uma boa equipa de 

assessores ou quando temos 

apenas a equipa possível de 

assessores. 

— A situação não lhe agradou? — 

pergunta o jornalista Pedro 

Moreira. 

— Não me agradou totalmente. 

Mas nem tudo na vida nos agrada 

totalmente. Quando faço um 

negócio, nem sempre é o negócio 

perfeito: é o negócio possível. 

Nada na vida é a cereja em cima do 

bolo. O que é preciso é avançar 

para a frente. 

Fico a pensar se o dr. Ventura e 

os seus assessores terão cado 

“totalmente agradados” com o 

novo líder regional, que não sabe, 

não quer saber e empurra a culpa 

para os conselheiros. Details. 

Agora estão todos a olhar para a 

cereja: o Chega já tem três 

deputados.

Que diz o líder do 
Chega-Açores? “Não sei,  
nem me preocupa”

O Chega votou 
contra a lei que dá 
aos açorianos 
poder sobre o mar 
que banha os 
Açores. O que diz 
Carlos Furtado? 
Nada. Seria cómico 
se não tivesse sido 
eleito deputado do 
Chega nos Açores
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Jornalista. Escreve à sexta-feira 
helena.pereira@publico.pt 

António Costa abriu o debate sobre 

o Orçamento do Estado a dizer que 

a votação na generalidade é 

“clari cação política”, zurzindo 

com isso no BE, que ia votar contra 

(e assim o fez). Como ainda não 

sabemos com 100% de certeza 

como será a votação nal do 

documento, diria que o debate 

deste dois dias foi muito mais 

clari cador do que a mera votação. 

1. A primeira nota tem a ver com o 

BE. A guerra de palavras travada no 

hemiciclo com o Governo e o PS foi 

centrada em quem desistia, em 

quem desertava. O BE foi refutando 

as sucessivas críticas feitas nesse 

sentido pelos socialistas, mas a 

verdade é que isso trouxe à 

memória o comportamento do BE 

noutra crise, a de 2011, quando o 

Governo de José Sócrates chamou a 

troika porque Portugal estava em 

bancarrota. Na altura, os 

representantes da troika (UE, FMI e 

BCE) deslocaram-se a Lisboa e 

quiseram reunir-se com todos os 

partidos com representação 

parlamentar. Só um recusou: o BE. 

A direcção do BE, contudo, 

dividiu-se e houve discussão à porta 

fechada. Mais tarde, Francisco 

Louçã reconheceu que a recusa 

tinha sido um erro. “A nossa atitude 

não foi compreendida e o partido 

foi prejudicado eleitoralmente”, 

admitiu. O país foi a eleições pouco 

depois, em Junho, e o BE perdeu 

metade dos seus deputados, 

passando de 16 para oito. Tratou-se 

da maior queda eleitoral do partido. 

O BE aprendeu com isso e uma das 

coisas foi a de que não poderia 

continuar a comportar-se como o 

PSR dos anos 90. A dúvida que se 

põe é: os eleitores do BE 

compreenderão agora este voto 

contra? A direcção do partido, pelo 

menos, desta vez, apoiou a decisão 

inesperada por unanimidade, ou 

seja, não houve críticas, segundo 

fez questão de sublinhar no último 

domingo Catarina Martins. 

2. A outra nota tem a ver com o 

PCP, que também fez parte do tripé 

da “geringonça”. Depois de ter 

votado contra o Suplementar, o PCP 

resolveu dar a mão desta vez ao PS 

(as notícias de que não tinha agenda 

para se reunir com António Costa 

logo quando o BE o fez, sugerindo  

relutância, terão sido apenas uma 

manobra de diversão).  

No encerramento do debate, o 

líder parlamentar do PCP, João 

Oliveira, teve a frase mais 

clari cadora de todo o pensamento 

do partido e de como agora vivemos 

uma situação completamente 

diferente, que obriga a posições 

também diferentes: “Deixar os 

trabalhadores e o povo sem 

resposta aos seus problemas, 

permitir o avolumar do 

desemprego, deixar salários 

congelados ou mesmo cortados e 

desempregados sem protecção 

social, (...) deixar idosos e crianças 

sem respostas sociais criará o pasto 

que a direita mais reaccionária 

incendiará com os seus discursos de 

ódio, de ataque à democracia, de 

arrasamento de direitos, de 

segregação social e racial”. Com a 

extrema-direita a eleger facilmente 

um deputado no Parlamento, no 

ano passado, e dois neste 

m-de-semana na Assembleia 

Legislativa dos Açores, tal feito não 

pode ser ignorado e exige de todos 

um esforço extra para construir 

soluções. Podemos estar a 

caminhar para uma espanholização 

do Parlamento e a prazo as 

condições de diálogo e consensos 

serem ainda mais difíceis do que são 

hoje, concluiu o PCP. 

No meio do debate, Jerónimo de 

Sousa irritou-se com os risos do 

deputado e líder do Chega, André 

Ventura, e interrompeu o seu 

discurso para se lhe dirigir: “Está a 

achar graça? Não lhe acho graça 

nenhuma...” Este aparte pode não 

ser um simples aparte, mas uma 

espécie de mote que deve convocar, 

chamar à responsabilidade,  

todos os partidos e não só os de 

esquerda. Um deputado do PCP 

recordou imediatamente outra 

frase que Jerónimo de Sousa, 

deputado à Constituinte nos anos 

70, também ali usara: “Cala-te, ó 

facho!” Só que nessa altura o 

partido que estava na ponta direita 

do hemiciclo era o CDS.

Hora H
Helena Pereira

O “pântano” e duas notas 
sobre o PCP e o BE

Breves

Presidência

Parlamento

Marcelo quer que se 
evite “a complicação” 
dos duodécimos

IL apresenta  
projecto de revisão 
constitucional

O Presidente da República 
disse ontem esperar que o 
Orçamento do Estado (OE) 
para 2021 seja aprovado para 
que se evite “a complicação” 
de funcionar com duodécimos 
num período de crise. Em 
resposta a jornalistas, no 
Palácio de Belém, Marcelo 
Rebelo de Sousa apontou “a 
chegada de fundos europeus” 
como outro factor a ter em 
conta, argumentando que 
“não é indiferente no 
relacionamento com a Europa 
o poder enquadrar esses 
fundos europeus numa lógica 
de um Orçamento pensado 
para o ano de 2021, e não 
aplicar o de 2020 dividido por 
12”. Marcelo quer promulgar o 
OE em breve, para este, “no dia 
1 de Janeiro, estar em vigor”.

A Iniciativa Liberal (IL)  
vai apresentar um projecto 
de revisão constitucional 
com uma primeira parte 
dedicada a retirar “carga 
ideológica à Constituição”, 
clarificando, por exemplo, 
que serviços públicos 
de saúde e educação  
podem ser prestados pelo 
privado e social. Em 
declarações à Lusa, o 
deputado único da Iniciativa 
Liberal, João Cotrim 
Figueiredo, explicou que,  
apesar de preferirem uma 
“revisão muito mais 
estruturada e muito mais 
profunda”, os liberais não 
quiseram ficar fora deste 
processo, já que no programa 
político do partido a primeira 
proposta é precisamente a 
revisão da Constituição da 
República Portuguesa.

Orçamento
Sónia Sapage

Os partidos podem 
entregar as suas propostas 
de alteração ao Orçamento 
até dia 13 de Novembro

sonia.sapage@publico.pt

Até às 16h de ontem deram entrada no 

Parlamento 192 propostas de alteração 

ao Orçamento do Estado para 2021. O 

partido que entregou mais diplomas 

foi o PCP (66), seguido do PAN (47) e 

do PEV (25). O CDS entregou uma e as 

deputadas Joacine Katar Moreira e 

Cristina Rodrigues entregaram 28 e 

25, respectivamente. PS, PSD, BE, 

Chega e Iniciativa Liberal ainda não 

tinham proposto qualquer alteração. 

No último Orçamento houve mais de 

1300 propostas de alteração. O prazo 

termina a 13 de Novembro. 

O primeiro partido a divulgar as 

suas ideias foi o PEV. Em nota enviada 

à comunicação social, o partido eco-

logista deu a conhecer 14 medidas 

que incluem uma das suas exigências 

mais rmes nas negociações que tem 

levado a cabo com o Governo: a apre-

sentação de um “Plano Ferroviário 

Nacional que se traduza em princí-

pios de sustentabilidade e que assen-

te num modelo em rede, que inclua 

linhas, ramais e trajectos interliga-

dos” e que deverá ser depositado pelo 

executivo na Assembleia da Repúbli-

ca no primeiro semestre de 2021. 

Além disso, Os Verdes querem que 

seja concedido o passe social gratuito 

a pessoas desempregadas e propõem 

uma ajuda de custo à deslocação para 

docentes colocados em escolas a mais 

de 50 quilómetros da respectiva resi-

dência e onde não existam transpor-

tes públicos que possam satisfazer as 

suas necessidades diárias. Esta segun-

da medida seria para vigorar nos anos 

lectivos de 2020/2021 e 2021/2022. O 

PEV insiste ainda em garantir o nan-

ciamento do plano de remoção do 

amianto. 

No âmbito da pandemia, os ecolo-

gistas defendem que os gastos com 

“máscaras de protecção respiratória, 

viseiras e gel desinfectante cutâneo” 

possam ser considerados como des-

pesas de saúde, podendo ser deduzi-

das no IRS, e que  seja garantida pelo 

Estado “a distribuição gratuita de 

máscaras sociais aos portugueses”. 

O PCP, que em Fevereiro foi o par-

tido a ver mais propostas de alteração 

Já há mais de 190 
propostas de 
alteração ao OE2021

aprovadas (47 medidas, das 306 que 

apresentou), já tinha ontem deposi-

tado quase 70 alterações, antes mes-

mo de uma conferência de imprensa 

para anunciar as suas prioridades. 

Durante essa conferência de impren-

sa, João Oliveira anunciou que o par-

tido apresentou propostas como o 

“alargamento da gratuitidade dos 

transportes públicos até aos 18 anos”; 

o resgate da ANA do controlo privado; 

a “proibição da compensação às PPP 

que mantiveram intocáveis os seus 

lucros durante a pandemia”. 

No plano scal, o PCP propôs a alte-

ração dos escalões do IRS, a reposição 

da taxa de 13% na restauração e a 

redução para 6% do IVA da energia, 

gás natural e de botija. “São propostas 

que não estão a pensar no dé ce, mas 

nas necessidades dos portugueses e 

dos trabalhadores”, de acordo com o 

líder parlamentar do partido. “Não 

desistimos de uma batalha antes de a 

travar”, disse ainda João Oliveira, 

acrescentando que estas “propostas 

de um primeiro dia que não esgotam” 

as ideias do PCP. 

Também Joacine Katar Moreira 

revelou a sua proposta de criação de  

um observatório para combater dis-

curso de ódio e cyberbullying. Entre 

as 27 propostas entregues, a deputa-

da não inscrita defende ainda um 

perdão excepcional de dívidas à Segu-

rança Social “para artistas e outros 

pro ssionais do sector cultural”, até 

2500 euros, e “uma casa de acolhi-

mento para a comunidade LGBTQI+ 

em situação de sem abrigo”.

João Oliveira: “Não desistimos 
de uma batalha antes de a travar”



Saiba mais em www.portugalactivo.pt#OEXERCÍCIOFISICOVALEMUITOMAISDOQUEISTO

São factos comprovados cientificamente. A curto prazo 
uma política coerente de incentivo à actividade física, 
contribuirá para a redução efectiva dos custos com o SNS.

A situação pandémica  do Covid-19 trouxe ainda uma 
nova realidade: ou existem apoios específicos para
o Sector ou então teremos muitos Clubes encerrados 
brevemente, a acrescentar a todos aqueles que já 
fecharam. Para que os portugueses tenham uma vida 
mais activa e saudável é necessário que o Governo passe 
das intenções aos actos.

O EXERCÍCIO FÍSICO VALE 
MUITO MAIS DO QUE ISTO! 

DESCIDA DO IVA 
DO EXERCÍCIO 

FÍSICO 

LINHAS
DE CRÉDITO

com 50% do valor 
financiado a fundo perdido

BENEFÍCIOS FISCAIS 
EM SEDE DE IRS
para os utilizadores 

de clubes de fitness e saúde 

Na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, o Governo propõe deduzir na colecta de IRS 
uma pequena parte (15% dos 23% liquidados) do IVA gasto pela família em Clubes de Fitness e Saúde.

Neste sentido é imperioso para o nosso Sector que conste no OE 2021 as seguintes medidas:

O que representa na prática esse suposto benefício? 
Será uma poupança anual de meia dúzia de Euros. 
Esta medida não será promotora de novas adesões 
nem de uma população mais activa e o Exercício 
Físico vale muito mais do que isto!
Em Portugal cerca de 70 por cento da população é inactiva. 
Esse número coloca o país entre os três piores da Europa. 
É urgente mudar esta realidade.

Praticar exercício físico faz bem à saúde, ajuda a 
prevenir uma série de doenças crónicas (por exemplo, 
1/3 dos cancros poderiam ser evitados), contribui para 
o equilíbrio mental, aumenta a imunidade e reduz
o absentismo laboral. 
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Gestão das juntas médicas deve 
ser feita pela Segurança Social

A gestão das juntas médicas para 

emissão de atestados multiusos, que 

atribuem um grau de incapacidade, 

deve car a cargo da Segurança 

Social, já que a maioria dos benefícios 

atribuídos por este documento é da 

responsabilidade do Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social (MTSSS). Esta é uma das reco-

mendações da proposta entregue ao 

Ministério da Saúde pela Comissão da 

Reforma da Saúde Pública, a que o 

PÚBLICO teve acesso. 

As soluções apresentadas preten-

dem agilizar a realização das juntas 

médicas, cujos pedidos têm aumen-

tado nos últimos anos com o aumen-

to da utilização de atestados multiu-

sos para obtenção de taxas modera-

doras e de benefícios socioeconómicos 

a pessoas com um grau de incapaci-

dade igual ou superior a 60%, como, 

por exemplo, acesso à prestação 

social de inclusão, reembolso de des-

pesas com fraldas para pessoas com 

incontinência e outras ajudas técnicas 

e scais, como benefícios no IRS ou 

na aquisição de um carro. 

Se a situação já era complicada 

antes, a pandemia agravou-a ainda 

mais. Na proposta, entregue ao Minis-

tério da Saúde em Julho, a comissão 

considera que “os atrasos decorren-

tes da pandemia, que implica a mobi-

lização de todos os recursos disponí-

veis das unidades de saúde pública, 

não são por isso recuperáveis, uma 

vez que o consumo anual de horas de 

trabalho médico para efeitos de junta 

médica é de 140.000 horas/ano”. 

Os atestados multiusos são atribuí-

dos após juntas médicas realizadas 

por autoridades de saúde que são, 

por norma, médicos de saúde públi-

ca. Mas existem outras juntas além 

desta, como as realizadas pela Segu-

rança Social, que fazem uma veri ca-

ção das incapacidades para o trabalho 

ou de pessoas com de ciência, com 

médicos contratados por si para esse 

efeito, juntas médicas da Caixa Geral 

de Aposentações, da ADSE, entre 

outras. E a mesma pessoa pode ter de 

passar por várias juntas dependendo 

do que está em causa. 

A proposta é da Comissão da Reforma da Saúde Pública e o objectivo é agilizar a resposta à população  
ao mesmo tempo que se libertam os médicos de saúde pública dos processos de atestados multitusos

soa com de ciência. Recomenda ain-

da a criação de um conselho médico, 

“responsável pelas orientações técni-

cas necessárias à actividade e funcio-

namento das juntas médicas”, que 

deve integrar “obrigatoriamente” 

médicos dos dois ministérios. 

Questionado pelo PÚBLICO, o 

Ministério da Saúde disse que “o 

Governo está comprometido com a 

de nição de soluções que permitam 

uma maior desmaterialização e des-

burocratização de procedimentos, 

bem como uma efectiva melhoria no 

acompanhamento e monitorização 

dos agendamentos das JMAI. Estas 

respostas serão conhecidas em bre-

ve”. Acrescentou que está em contac-

to permanente com as Administra-

ções Regionais de Saúde “no sentido 

de promover a constituição e o agen-

damento do maior número de juntas 

médicas de avaliação de incapacida-

NUNO FERREIRA SANTOS

A proposta foi entregue ao Governo e teve em conta a situação de pandemia que sobrecarregou ainda mais os médicos de saúde pública

des possível, de forma a reduzir os 

pedidos ainda pendentes”. 

A incapacidade de resposta aos 

milhares de pedidos de juntas médi-

cas tem originado inúmeras queixas 

de doentes e levou a provedora de 

Justiça a recomendar a simpli cação 

do processo para os doentes oncoló-

gicos. Há cerca de duas semanas, na 

Assembleia da República, discutiram-

se em plenário quatro projectos apre-

sentados pelo BE, PAN, PCP e CDS 

com o objectivo de reduzir os tempos 

de espera. À excepção do projecto de 

resolução do CDS — que recomenda-

va ao Governo o cumprimento das 

propostas feitas pela provedora de 

Justiça —, que foi rejeitado, os restan-

tes projectos de lei desceram à comis-

são de saúde para serem discutidos 

na especialidade. 

usado em Espanha, Finlândia, Fran-

ça, Grécia, Itália e Reino Unido. 

Período de transição 
As equipas devem ser constituídas 

por três médicos designados pela 

Segurança Social ou em alternativa 

um deles poderá ser designado pelo 

Ministério da Saúde. Desta forma, 

libertam-se os médicos de saúde 

pública das juntas médicas. Os clíni-

cos que as integrarem devem ter com-

petência em avaliação de dano cor-

poral ou em peritagem médica da 

Segurança Social ou experiência com-

provada em juntas médicas. 

A Comissão da Reforma da Saúde 

Pública propõe um regime de transi-

ção em que o Ministério da Saúde 

encaminha para o MTSSS, no prazo 

de 30 dias, todos os processos que 

deram entrada para juntas médicas 

de avaliação de incapacidade da pes-

Saúde
Ana Maia

amaia@publico.pt

Nesse sentido, propõe-se que “o 

sector da administração pública gera-

dora dos benefícios para o cidadão se 

responsabilize pelo processo ineren-

te à atribuição dos mesmos”. No caso 

da saúde, o atestado é necessário para 

isenção de taxas moderadoras. O gru-

po recomenda ao Ministério da Saúde 

que crie uma lista de doenças, a ser 

actualizada regularmente, que dê 

isenção directa sem necessidade de 

junta médica. 

Mas como a maioria dos benefícios 

é da responsabilidade do MTSSS, 

salienta o grupo de trabalho, a pro-

posta é que “a avaliação da incapaci-

dade de pessoa com de ciência pos-

sa ser feita pelas juntas médicas/

comissões de veri cação da 

responsabilidade da Segurança 

Social, de forma que se possam ren-

tabilizar os recursos já existentes e a 

experiência adquirida”. Um modelo 
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Concurso de acesso
Samuel Silva

Resultados da 3.º fase 
confirmam este ano como  
o mais concorrido de 
sempre. Mais 1466 alunos 
conseguiram vaga

samuel.silva@publico.pt

As instituições públicas de ensino 

superior vão receber mais 1466 estu-

dantes na 3.ª fase do concurso nacio-

nal de acesso, cujos resultados são 

conhecidos hoje. Desta forma, o total 

de alunos colocados para o novo ano 

lectivo atinge os 53 mil, estabelecen-

do um máximo histórico no acesso 

às universidades e politécnicos. 

Os resultados desta 3.ª fase de 

acesso estão em linha com o que é 

habitual neste momento do concur-

so de acesso em anos anteriores. 

Estes 1466 colocados representam 

um aumento de 64 estudantes face 

a igual período do ano anterior. Des-

tes alunos, 950 ainda não tinham 

qualquer matrícula. Os restantes, já 

tinham sido colocados numa das 

fases anteriores, mas optaram por 

tentar a sua sorte novamente, con-

correndo a um novo curso. Nesta 

fase, apresentaram-se a concurso 

5317 candidatos. 

O total de colocados ascende, no 

conjunto das três fases do concurso 

de acesso, a 52.963, o número mais 

elevado de sempre. A marca históri-

ca começou a construir-se logo na 1.ª 

fase quando foram colocados quase 

51 mil estudantes. Pela primeira vez, 

foi ultrapassada a barreira de 50 mil 

novas entradas nas universidades e 

Entraram 53 mil 
alunos no ensino 
superior neste  
ano lectivo

politécnicos públicos, em grande 

parte devido às regras especiais apli-

cadas aos exames nacionais e ao 

ingresso no ensino superior, em con-

sequência da suspensão das aulas no 

nal do ano lectivo passado, por cau-

sa da pandemia. As notas das provas 

do secundário também subiram e 

houve um aumento do número de 

candidatos, que atingiu o valor mais 

elevado desde 1996. Por isso, o 

Governo acabou por permitir um 

aumento extraordinário do número 

de vagas, usando os lugares destina-

dos aos concursos especiais como o 

de estudantes internacionais. 

O número total de colocados cres-

ce principalmente nos institutos 

politécnicos (mais 18%), enquanto as 

universidades sobem 15%. Este 

aumento é também superior no inte-

rior do país: as instituições que mais 

alunos ganharam foram os politéc-

nicos de Beja (mais 50% de coloca-

dos), Portalegre (47%) e Guarda 

(43%). 

A taxa de ocupação de vagas cres-

ceu em todo o país — 94% dos lugares 

foram ocupados no concurso, mais 

três pontos percentuais do que há 

um ano. Sobraram 2006, que podem 

agora ser utilizadas para concursos 

especiais ou para alunos que preten-

dam mudar de curso. 

Segundo o Ministério do Ensino 

Superior, con rmam-se assim as esti-

mativas que apontavam para a entra-

da de 95 mil estudantes no ensino 

superior, consideradas todas as vias 

de ingresso — que além do concurso 

nacional de acesso inclui os concur-

sos locais e contingentes especiais.

Governo promete novos cursos 
no ensino profissional com 
maior ligação à indústria

Mudança no ensino 
profissional já tinha sido 
tentada por Nuno Crato, 
mas falhou por “falta  
de condições” nas escolas

Educação
Clara Viana

cviana@publico.pt

Medida está inscrita no Orçamento do Estado para 2021

Em vez de mais cursos de emprega-

do de bar, de apoio à gestão despor-

tiva ou de multimédia, o Governo 

pretende iniciar em 2021 uma revi-

ravolta no ensino pro ssional, 

“aumentando a atractividade  

das ofertas de dupla certi cação 

[escolar e pro ssional] e a sua ade-

quação às necessidades do tecido 

produtivo”. 

Para tal, a aposta será a criação de 

“novos cursos com grande potencial 

na criação de valor acrescentado” 

como a mobilidade eléctrica, ener-

gias renováveis, mecatrónica, auto-

mação e comando, produção aero-

náutica, operação robotizada ou 

construção aeronáutica, entre 

várias outras. Estes são alguns dos 

exemplos apontados na nota expli-

cativa do orçamento para a Educa-

ção em 2021, que foi disponibilizada 

no site da Assembleia da República 

no âmbito da discussão na especia-

lidade do OE, que terá hoje a pre-

sença do ministro Tiago Brandão 

Rodrigues. 

A reviravolta em que o Governo 

aposta actualmente já foi tentada 

durante a tutela do ex-ministro Nuno 

Crato, quando em 2014 a então 

Agência Nacional para a Quali cação 

e Ensino Pro ssional (ANQEP) de

niu que uma das áreas prioritárias 

para ensino pro ssional deveria ser 

a indústria, com o desenvolvimento 

de cursos como a manutenção 

industrial, electrotecnia, mecatróni-

ca, entre outros. Uma aposta que 

falhou no ensino público por” falta 

de condições” das escolas para pro-

moverem este tipo de formação, 

justi cou então o presidente da 

ANQEP. 

Este é um panorama que no essen-

cial se mantém nas escolas públicas, 

o que levou de novo o Governo a 

inscrever verbas no OE para 2021 

destinadas ao arrendamento de 

espaços e equipamentos por parte 

destes estabelecimentos de ensino. 

A mudança dos cursos pro ssio-

nais, em que estão inscritos cerca de 

42% dos alunos do secundário, é 

uma das reformas apontadas no Pla-

no de Recuperação e Resiliência 

(PRR), que o Governo apresentou 

em Bruxelas para garantir o apoio 

de muitos milhões em subsídios da 

Comissão Europeia destinados à 

retoma pós covid-19. 

Mais investimento 
Uma das reformas inscritas neste 

plano, que se prolonga entre 2021 e 

2026, é precisamente a “moderniza-

ção do ensino pro ssional e forma-

ção pro ssional”, para a qual está 

previsto um investimento neste 

período de 710 milhões de euros. A 

inscrição da modernização do ensi-

no pro ssional tem na base o pres-

suposto de que esta contribuirá para 

“aumentar o potencial produtivo” 

do país, que é uma das “dimensões 

fundamentais” do PRR. 

No Orçamento do Estado para 

2021 está previsto, para já, um refor-

ço 1,2% para o ensino pro ssional 

público e privado, que passará de 

um investimento de cerca de 400,5 

para 408,6 milhões de euros. 

MANUEL ROBERTO

Outro dos reforços previstos no 

orçamento para a educação é o que 

diz respeito ao investimento no pro-

grama de tutorias, lançado em 2017 

para recuperar alunos com um his-

torial de retenções. A verba inscrita 

no OE para este efeito mais do que 

duplica, passando de 15,9 para 34,9 

milhões de euros. 

Este programa destinava-se ape-

nas a alunos do 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico, mas este ano foi alar-

gado a estudantes do secundário 

que tenham reprovado no ano lecti-

vo passado. De cerca de 20 mil alu-

nos acompanhados por professores 

tutores, o ministério estima que che-

gará aos 60 mil, segundo anunciado 

pelo ministro da Educação. 

Também as verbas para os Servi-

ços de Psicologia e Orientação pas-

sam de 17 milhões em 2020 para 30 

milhões em 2021. Estes serviços des-

tinam-se a informar, apoiar e acon-

selhar os alunos nas escolhas que 

fazem no nal do ensino básico, 

nomeadamente quanto aos cursos 

a seguir no básico. 

Para o ME, o seu bom funciona-

mento, que passa pela “melhoria dos 

instrumentos de orientação vocacio-

nal, é apresentado como uma das 

condições para “construir uma esco-

la de sucesso e de inclusão”. Na sua 

última audição no Parlamento, na 

semana passada, Tiago Brandão 

Rodrigues revelou que neste momen-

to estão colocados nas escolas 1600 

psicólogos, um valor que apresentou 

como um “recorde”.

A verba para  
o programa de 
tutorias lançado 
em 2017 para 
recuperar alunos 
com historial  
de retenções mais 
do que duplica

Politécnicos cresceram mais do que as universidades

PAULO PIMENTA
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Seis países da UE têm equilíbrio 
de género no Parlamento  
e Portugal é um deles

O Índice de Igualdade de 
Género coloca Portugal 6,6 
pontos abaixo da média da 
União Europeia, mas a 
pontuação está a melhorar

Igualdade
Ana Cristina Pereira

acpereira@publico.pt

A quota de mulheres subiu de 33% para 40% em 2019

No Índice de Igualdade de Género, Por-

tugal obtém 61,3 pontos em 100. São 

mais 7,6 do que em 2010, mas menos 

6,6 do que a média comunitária. A 

mudança acontece devagar na União 

Europeia (UE), que, por este andar, 

demorará 60 anos a alcançar a igual-

dade de direitos e oportunidades 

entre homens e mulheres. 

Este instrumento de medição, 

construído pelo Instituto Europeu da 

Igualdade de Género (EIGE na sigla 

inglesa), de ne seis domínios (poder, 

tempo, conhecimento, saúde, traba-

lho, dinheiro). Para permitir compa-

rações, atribui pontuações indivi-

duais a cada Estado-membro e uma 

pontuação global à UE. 

O Índice 2020, apresentado ontem, 

coloca Portugal entre os países que 

mais vão convergindo para a média 

da UE. As desigualdades são mais 

pronunciadas no tempo gasto a cui-

dar da casa e da família ou em activi-

dades de lazer (47,5 pontos) e na par-

tilha de tomada de decisão na política, 

na economia, nos media, na investi-

gação e no desporto (51,1 pontos). 

Não é uma competição entre Esta-

dos-membros, sublinhou a nova 

directora do EIGE, Carlien Scheele, 

durante uma conferência de impren-

sa online que se realizou ontem. É 

uma forma de ajudar cada um a cons-

truir igualdade entre homens e 

mulheres. Para a progressão global 

de 2010 para cá, muito tem contribuí-

do o domínio do poder, apesar de a 

desigualdade aí continuar a ser uma 

das mais amplas. 

Portugal, que em 2006 introduziu 

uma quota mínima de 33% e a alargou 

em 2019 para 40%, integra agora o 

grupo de seis Estados-membros com 

equilíbrio de género (40% ou mais) 

no Parlamento nacional, juntando-se 

à Suécia, à Finlândia, à Bélgica, à Áus-

tria e a Espanha. Há ainda três países  

com menos de 20% de mulheres nos 

seus Parlamentos nacionais: Croácia, 

Malta e Hungria. 

O país também alcançou maior pre-

sença de mulheres no Governo (17% 

para 37% entre 2010 e 2020; na admi-

nistração do Banco Central (17% para 

33% entre 2010 e 2019) e na adminis-

tração das grandes empresas (5% para 

25% entre 2010 e 2020). Desde Janei-

ro de 2018, também as empresas do 

sector empresarial do Estado e as 

empresas cotadas em bolsa estão 

obrigadas a cumprir quotas. 

Não há margem para dúvidas. “Este 

é o resultado das políticas de acção 

positiva”, constata Rosa Monteiro, 

secretária de Estado para a Cidadania 

e a Igualdade. “Não é com auto-regu-

lação que conseguimos uma evolução 

tão acelerada.” Ana So a Fernandes, 

presidente da Plataforma Portuguesa 

dos Direitos das Mulheres e vice-pre-

sidente do Lobby Europeu de Mulhe-

res, também aponta para as iniciati-

vas legislativas, sublinhando: “A 

mudança é mais expressiva na políti-

ca do que no sector económico. Há 

um caminho a fazer.” 

No seu relatório anual, a EIGE saú-

da o crescimento de inscritos no ensi-

no superior em Portugal, quer do sexo 

feminino (14% para 22% entre 2010 e 

2018), quer do sexo masculino (10% 

para 15%). Só Itália registou um pro-

gresso maior a este nível. Nota, porém, 

que as raparigas continuam a concen-

trar-se nos tradicionais sectores — edu-

NUNO FERREIRA SANTOS

cação, saúde, serviços sociais, huma-

nidades. Nas tecnologias da informa-

ção e comunicação (TIC), tendo por 

referência 2018, elas não iam além dos 

19%. A trabalhar como especialistas, 

menos ainda: 16% “Este desa o da 

segregação nas pro ssões é comum. 

É muito forte, quer no indicador 

‘conhecimento’, quer no indicador 

‘trabalho’”, diz Rosa Monteiro. 

No domínio do trabalho, Portugal 

pontua pela participação das mulhe-

res no mercado laboral, uma das 

mais elevadas do espaço comunitá-

rio. E peca pela segregação horizon-

tal (concentração em pro ssões) e 

vertical (concentração na base) e 

pela disparidade salarial: “Entre pes-

soas com baixo, médio e alto nível de 

escolaridade, as mulheres ganham 

28%, 30% e 25% menos do que 

homens, respectivamente.” 

O relatório desmonta como vários 

aspectos se interligam: os estereóti-

pos de género são determinantes nas 

escolhas de educação e formação, 

conduzindo à concentração nas pro-

ssões por sexo, o que faz com que 

umas sejam mais valorizadas (as mas-

culinizadas) do que outras.  

Estes estereótipos também afectam 

a desigual distribuição de trabalho 

doméstico e familiar. E essa sobrecar-

ga das mulheres in uencia as opções 

pro ssionais, por vezes até as contra-

tuais, e prejudica a progressão na 

carreira. Tudo isto pode agudizar-se 

com a pandemia, que coloca muitas 

mulheres na linha da frente de com-

bate ao vírus, mas também na linha 

da frente de perda de emprego.

O relatório mostra 
como as mulheres 
ganham salários 
entre 25% e 30% 
mais baixos do que 
os homens

Albert Einstein

“Eu acredito na intuição e na 
inspiração. A imaginação é mais 
importante que o conhecimento.”q

115 anos após a publicação da teoria da Relatividade Restrita (RR) 

e 105 anos depois da criação da teoria da Relatividade Geral (RG), 

a teoria de Albert Einstein continua a ser a melhor teoria do campo 

gravitacional e a sua longevidade explica-se pela grande variedade 

de fenómenos que prevê. Nesta obra, com uma maestria, cuidado e 

elegância, quase que só utilizando álgebra e geometria, o autor 

desenrola as consequências do princípio da RR na sua simultanei-

dade de fenómenos. Inspirados por Einstein, os físicos podem hoje pôr 

certas questões sobre o espaço e do tempo, na mira da teoria que 

sucederá à RG: o que são o espaço e o tempo e donde surgiram? O que 

há no coração de um buraco negro? O que ocorreu antes do Big 

Bang? Porque é que a Expansão do Universo está acelerando, em vez 

de desacelerar? Como conciliar a RG com a Mecânica Quântica?

 prefácio por F. Carvalho Rodrigues / editorial por Paulo Crawfords

B
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QUI 5 NOV
+6.90€

Vol 8
TEORIAS DE EINSTEIN:

O PRINCÍPIO DE 
RELATIVIDADE RESTRITA
Mário António da Cunha Mora

1ª edição, 1922
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Horta das Notícias, Comunica e ponto 
& vírgula vencem concurso de jornais

Horta das Notícias, de Évora; Comu-

nica, de Freixo (Ponte de Lima); e 

ponto & vírgula, da Marinha Grande. 

São estes os grandes vencedores do 

Concurso Nacional de Jornais Escola-

res, organizado pelo PÚBLICO na 

Escola. Cada um deles foi considera-

do pelo júri o melhor no escalão em 

que concorreu, recebendo um pré-

mio de 2000 euros. 

A resiliência das publicações esco-

lares, num ano lectivo marcado pela 

pandemia e pelo ensino à distância, 

merece destaque. Foram, ao todo, 105 

os jornais e revistas a concurso. 

“Fiquei maravilhado com a diversida-

de e qualidade dos jornais e do que se 

percebe que está por trás deles”, diz 

o jornalista e professor da Universida-

de do Minho Joaquim Fidalgo. 

Enquanto membro da direcção do 

PÚBLICO, esteve ligado ao lançamen-

to do PÚBLICO na Escola. Três déca-

das depois, no júri do concurso, cons-

tata como o jornalismo escolar, aberto 

ao digital e à participação mais alarga-

da, envolve ainda “milhares de pes-

soas em trabalho contínuo ao longo 

do ano, o que é uma coisa incrível”. 

A partir de casa, as edições prosse-

guiram, reinventando-se muitas vezes 

em suporte digital, noutros casos apa-

recendo pela primeira vez e conse-

guindo, em pouco tempo, ganhar o 

seu lugar e conquistar o seu público. 

Um total de 28 edições em três 

meses, uma certa “fuga boa” aos 

momentos iniciais de constrangimen-

to durante a quarentena e “o forte 

entusiasmo das crianças participan-

tes”. Assim apresenta o seu lado mais 

positivo o jornal digital vencedor no 

escalão A (1.º ciclo do básico): Horta 

das Notícias, da Escola Horta das 

Figueiras/Agrupamento de Escolas 

Severim de Faria, em Évora. Mais a 

norte, mas igualmente digital, o 

Comunica, do Agrupamento de Esco-

las de Freixo (2.º e 3.º ciclos), assume, 

no texto que acompanha a inscrição 

no concurso: ter nascido uns meses 

antes da covid-19 “foi o melhor que 

podia ter acontecido ao Comunica”. 

A vida com corona, mote lançado 

pela direcção da escola, inspirou 

Júri analisou 105 publicações, que resistiram à pandemia e nalguns casos se robusteceram.  
Diversidade e qualidade surpreenderam pela positiva neste Concurso Nacional de Jornais Escolares

PÚBLICO na Escola
Bárbara Simões

Melhor jornal 
Escalão A  
Horta das Notícias 
Escola Horta das Figueiras/ 
Agrupamento de Escolas 
Severim de Faria (Évora) 
 
Escalão B 
Comunica 
Agrupamento de Escolas de 
Freixo (Ponte de Lima)  
 
Escalão C  
ponto & vírgula 
Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Poente   
 
Melhor Reportagem  
Olho de Boi, uma ponta  
solta do 25 de abril 
Texto de António Santos e fotos 
de Inês Quaresma.  
Trabalho publicado no jornal  
Mar da Palha, do Agrupamento 
de Escolas Emídio Navarro 
(Almada), edição de Dezembro 
de 2019. Concorreu no  
escalão C. 
 
Melhor trabalho de ciência 
O Tempo  
Trabalho publicado no Outra 
Presença, jornal do 
Agrupamento de Escolas Abade 
de Baçal (Bragança). Edição de 
Dezembro de 2019. Com 
participação dos alunos Emma 
Rodrigues, Carolina Batista, 
Anaísa Moreira, Sara Azevedo, 
Carolina Teixeira, João Eduardo 
Feliciano, João Miguel Pires, 
João Luís Moreira, Rafaela 
Santos, Matilde Gomes e José 
Neves; e dos professores Manuel 
Diogo Cordeiro, Ana Ferreira e 
Luísa Diz Carvalho 
(coordenação). O jornal 
concorreu no escalão C.  
 
Melhor design gráfico 
Revista Brick 
EPI — Escola Profissional  
de Imagem (Lisboa).  
Projecto gráfico: coordenação  

Os premiados

de Ana Calvet   
e Francisco 
Bordallo;  
Design editorial: 
Bárbara Alves, 
Bernardo Fernandes  
e Lourenço Cipriano.  
Concorreu no escalão C. 
 
Menções especiais  
Jornal da Escolinha 
Jornal de parede do Externato  
A Escolinha, Lisboa. Concorreu  
no escalão A. 
 
Valais em Português 
Jornal do ensino do Português 
na Suíça. Concorreu  
no escalão B. 
     
Se bem nos lembramos 
Jornal da Escola Secundária 
Vitorino Nemésio, Praia da 
Vitória, Terceira, Açores. 
Concorreu no escalão C.

“quase meio milhar” de artigos.  

O vencedor do escalão C (ensino 

secundário), ponto & vírgula, do Agru-

pamento de Escolas Marinha Grande 

Poente, sai habitualmente em forma-

to digital na primeira quarta-feira de 

cada mês. Duas ou três vezes em cada 

ano lectivo, as edições são impressas 

e encartadas com o Jornal da Marinha 

Grande, o que é visto como importan-

te para “o reforço da relação com a 

comunidade”. O envolvimento dos 

alunos no processo do jornal acabou 

por ser “o critério mais valorizado” 

pelo júri, explica Luísa Gonçalves, 

professora e coordenadora do PÚBLI-

CO na Escola, que dele fez parte.  

Para lá dos três prémios para os 

melhores jornais, com o apoio do 

Ministério da Educação, da Fundação 

Belmiro de Azevedo (Edulog) e da 

Câmara Municipal de Gaia, o júri ele-

geu a melhor reportagem, o melhor 

trabalho de ciência e o melhor design 

gráfico. E decidiu atribuir três men-

ções especiais (não-pecuniárias).  

Integraram o júri: Helena Soares 

(designer e professora); Isabel Leite 

(Edulog); Joaquim Fidalgo; José Carlos 

Sousa (Direcção-Geral da Educação); 

Luísa Gonçalves; Teresa Calçada (Pla-

no Nacional de Leitura). Os prémios 

serão entregues em data a anunciar. 

 
barbara.simoes@publico.pt 
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Ver mais em  
www.publico.
pt/publico-na 
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Autora do Jardim de Sophia diz 
que a sua obra foi desrespeitada

PAULO PIMENTA

O Jardim de Sophia vai ser destruído pela obra da Linha Rosa do metro

A arquitecta Marisa Lavrador, autora 

do Jardim de Sophia, na Praça da Gali-

za, acusa a empresa Metro do Porto 

de desrespeitar o seu direito de auto-

ria daquele espaço que vai ser recon-

gurado com a construção da Linha 

Rosa do metro, a não lhe ter dado a 

oportunidade de intervir no projecto. 

Esta forma de agir, explicou, entra em 

contradição com a atitude da empre-

sa em 2009. Nessa altura, a equipa 

interna da Metro que projectou a 

Linha do Campo Alegre — que não 

veio a ser construída — convidou-a a 

participar, tendo em conta que o tra-

çado afectava o Parque da Pasteleira, 

de que é autora também. Uma atitude 

“correcta”, insiste, que valoriza o 

papel dos arquitectos paisagistas nes-

tes projectos com impacto na paisa-

gem urbana. 

Passada uma década, a autora do 

Jardim de Sophia está profundamen-

te desiludida, e ainda magoada, com 

a forma como foi tratada neste outro 

processo, quer pelo dono da obra, a 

Metro, quer também por Eduardo 

Souto de Moura, com o qual se reuniu 

duas vezes, a segunda delas já em 

Setembro do ano passado. Convidada 

para uma primeira reunião no gabi-

nete do prémio Pritzker, três meses 

antes, ainda acreditou, por minutos, 

que a estavam a chamar para ser voz 

activa na rede nição daquele espaço 

público que desenhara em 1997, mas 

saiu dali já convicta de que tal, di cil-

mente, iria acontecer. 

“O engenheiro Victor Silva, repre-

sentante da Metro, disse-me, no nal 

dessa reunião, que o projecto das 

estações do metro tinha sido entre-

gue, na totalidade, ao gabinete de 

Souto de Moura, e que caberia a este 

convidar-me, ou não, como entendes-

se fazer”, descreveu ao PÚBLICO. 

Garante que ainda lhe disseram ali 

que “voltariam a falar” mas, depois 

disso, acrescenta, tentou por várias 

vezes contactar aquele gabinete, sem 

sucesso. Quando lhe responderam, 

foi-lhe argumentado que, estando 

prevista a destruição do jardim, di

cilmente poderia ser invocado qual-

quer direito autoral a intervir. 
A perspectiva de destruição do jar-

dim para escavação do túnel e implan-

tação do estaleiro das obras da Linha 

Rosa levou esta semana várias asso-

ciações ambientalistas a acusar a 

Metro do Porto de violar a Declaração 

de Impacto Ambiental (DIA) desta 

obra, e a pedir que o Relatório de 

Conformidade Ambiental do projec-

to de Execução da mesma seja chum-

bado pela Agência Portuguesa do 

Ambiente. A DIA exigia que a Metro 

tomasse medidas para a preservação 

do jardim mas o que a Metro propõe 

é uma reconstrução, com abate de 

árvores e plantação de outras.  

Marisa Lavrador não lutou, contu-

do, pela preservação integral da obra 

de que é autora, mas pelo direito a ter 

uma palavra a dizer nessa reconstru-

ção daquele espaço por via da chega-

da do metro. “Passaram mais de 20 

anos, o jardim está maduro para as 

funções ecológicas, sociais e paisagís-

ticas para que foi pensado”, diz por 

um lado, “mas nada é intocável”, 

assume, referindo, até, que o projec-

to original tinha alguns defeitos que 

hoje procuraria corrigir, como a 

ausência de circuitos acessíveis a pes-

soas com mobilidade reduzida, entre 

outros. E foi por achar que lhe deveria 

ser dada a oportunidade de intervir 

que se voltou para a Câmara do Porto, 

conseguindo uma reunião com o vice-

presidente, Felipe Araújo, a 7 de 

Setembro do ano passado, explica. 

Nesse encontro, explica ter cado 

surpreendida por ver que também 

estariam presentes o mesmo repre-

sentante da Metro, director de obras 

da empresa, e Souto de Moura. Sem 

entrar em grandes detalhes sobre o 

encontro, garante que dali não saiu 

convite nenhum por parte do arqui-

tecto responsável pelo projecto global 

da linha, como a Metro — e o próprio 

Souto de Moura, ontem ao JN – refe-

rem ter existido. “Isso não é verdade. 

Disseram-me que o projecto teria de 

ser entregue até 30 de Setembro. Fal-

tavam 20 dias”, nota, lembrando que 

nunca quiseram a sua colaboração 

antes e que fora ela que pedira aque-

la reunião com o vereador depois de 

lhe terem fechado outras portas.

Souto de Moura recusa-se a alimentar polémica com arquitecta paisagista que desenhou aquele espaço 
nos anos 1990. O jardim “está inviabilizado” com a futura estação, nota o projectista da Metro do Porto

Porto
Abel Coentrão

Souto de Moura não quer alimentar polémica

E
duardo Souto de Moura 
recusa-se a alimentar uma 
polémica com Marisa 
Lavrador, mas insiste que 

lhe fez o convite, nesse 
encontro de Setembro, e que 
esta recusou por não ter tempo. 
“Tenho quatro testemunhas”, 
garante, assumindo que se 
encarregará do projecto do 
novo arranjo da superfície da 
Estação Galiza, com apoio de 
engenheiros agrónomos. A 
autora do Jardim de Sophia 
contrapõe, afirmando que lhe 
foi dito que não havia 
orçamento para integrar 
nenhum novo elemento na 
equipa projectista, mas que 
poderia, ainda assim, “dar 
algumas sugestões”.  

Marisa Lavrador não isola 
este caso do que acontece no 
panorama nacional, em que a 

classe dos arquitectos 
paisagistas ainda luta pelo 
direito a ver reconhecido o seu 
trabalho, a importância dele na 
definição da paisagem e no 
ordenamento do território e, 
por tudo isto, a ver 
reconhecido, também, o seu 
direito a ver respeitada a 
autoria dos projectos. Lembra 
que muitos, na senda de 
Francisco Caldeira Cabral e 
Gonçalo Ribeiro Telles, lutaram 
para que a arquitectura 
paisagista fosse valorizada pela 
sociedade, mas nota que, 
neste, como em muitos 
outros casos, isso, na sua 
perspectiva, voltou a não 
acontecer. 

Souto de Moura 
nega qualquer 
desrespeito. “O 
jardim passou a 

estar inviabilizado quando se 
assumiu que o metro tinha ali 
uma estação”, frisa, assumindo, 
por seu lado, que, mesmo não 
tendo responsabilidade nos 
traçados das linhas da Metro do 
Porto, já se habituou a ser 
criticado pelo impacto dos seus 
projectos noutros espaços 
públicos da cidade. Mesmo, 
acrescenta, quando consegue 
minimizar as árvores a 
sacrificar, como se viu no 
Jardim do Marquês, recorda. 
Considera, por isso, que mal os 

projectos destas estações 
estejam concluídos, a Metro 
do Porto deve fazer uma 

apresentação pública, 
porque os cidadãos se 
interessam e têm o 
direito de saber o 
que vai ser feito 
nestes espaços.   

acoentrao@publico.pt
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Mal se entra na livraria Centésima 

Página, há uma pintura que nos 

observa, entre as dezenas de volu-

mes que repousam nas estantes. 

Sobre a tela, vêem-se letras dispostas 

em grelha, encobertas por manchas 

vermelhas e cinzentas. No fundo, há 

uma frase emoldurada por um azu-

lejo: “Sabia que as palavras tinham 

cado abandonadas, como se esti-

vessem nas suas veias.” A autora do 

quadro, Manuela Pimentel, retirou 

essas palavras da obra de poesia con-

templada com o Grande Prémio de 

Literatura dst neste ano: Junto à 

Pedra, de Fernando Guimarães. 

“Nesta peça, há uns rasgos verme-

lhos. É como se víssemos no micros-

cópio o sangue a correr nas veias. E 

há letras fora do sítio, como se esti-

vessem abandonadas”, descreve. 

Esse é uma das 25 obras de arte 

visíveis em 25 lojas da malha urbana 

de Braga, para se assinalar cada um 

dos livros que venceu o prémio lite-

rário fundado pelo grupo empresa-

rial principalmente ligado à constru-

ção civil, em 1995. À semelhança das 

restantes criações do roteiro, Silên-

cio, de Manuela Pimentel, é um qua-

dro em exposição desde segunda-

feira até 9 de Novembro. Habituada 

a inspirar-se em palavras, a artista 

pegou em cartazes de rua e cobriu-os 

com acrílico, verniz e cimento para 

evocar a poesia do escritor portuen-

se, que recebe o prémio no dia 4. 

“Todos os poemas do livro têm em 

comum o silêncio. Achei isso muito 

bonito no trabalho do Fernando Gui-

marães, que não conhecia. Re ecti 

sobre esta questão do pensamento 

virar silêncio”, descreve. 

Para uma das proprietárias da 

livraria que acolhe o quadro, situada 

na Avenida Central, o roteiro é “inte-

ressante”, quer pela “imensa quali-

dade” das peças expostas, quer pela 

promoção do comércio tradicional 

da cidade — a arte está em livrarias, 

cafés e pastelarias, mas também em 

salões cabeleireiros, numa oculista, 

numa lavandaria e numa orista. 

Arte e comércio tradicional 
unem-se para celebrar 25 anos  
de prémio literário

mos eventos no Theatro Circo e 

começámos a pensar em formatos 

alternativos. Achámos que esse rotei-

ro poderia reforçar o comércio local 

e democratizar o acesso à arte, mos-

trando que as obras podem estar em 

vários locais”, a rma, enaltecendo 

a “fácil” adesão dos comerciantes. 

Para Helena Veloso, este projecto 

ajuda os vários estabelecimentos da 

cidade a reagirem à perda de clien-

tes, devido à pandemia, mas sobre-

tudo a trabalharem em conjunto. 

Arte além dos premiados 
O reforço da ligação entre o comércio 

local e a arte é um dos objectivos da 

iniciativa, mas reforço da memória 

do Grande Prémio de Literatura dst 

também o é, reconhece Helena Men-

des Pereira. “Muitas pessoas desco-

nhecem que a dst está associada a um 

prémio literário há 25 anos”, diz. Gra-

ças ao impulso dos ensaístas Vítor 

Aguiar e Silva, o mais recente vence-

dor do Prémio Camões, e Carlos Men-

des de Sousa, e do escritor José 

Manuel Mendes, vencedor da primei-

ra edição, em 1995, com Presságios 

do Sul, o prémio foi galardoando 

vários escritores portugueses, inter-

calando a escolha de um livro de pro-

sa num ano, com um de poesia no 

seguinte. Maria Ondina Braga, Nuno 

Júdice, Maria Velho da Costa, Manuel 

Alegre, Daniel Jonas e Lídia Jorge são 

alguns dos autores premiados. 

Todos estes autores mereceram a 

atenção de artistas plásticos. Um 

deles, porém, não teve de evocar 

nenhuma obra especí ca. Como o 

prémio não foi entregue em 2009 e 

em 2011, há até agora 24 livros agracia-

dos. Coube ao escultor Pedro Figuei-

redo realizar a 25.ª obra do roteiro, a 

única tridimensional. Para homena-

gear a poesia, o artista inspirou-se em 

Calíope, a musa da poesia épica na 

mitologia grega. No tecto do Café 

Vianna, estabelecimento que funcio-

na na Arcada desde 1871, vê-se uma 

gura feminina de livro na mão, em 

trajectória ligeiramente descendente. 

“Ela desce dos céus como mensageira 

dos mistérios da poesia, quase como 

a oferecer o livro aos bracarenses”, 

diz Pedro Figueiredo. Realizada entre 

Abril e Maio, durante o estado de 

emergência, a escultura é também 

uma representação da “vida em sus-

penso, com futuro incerto” que pauta 

estes dias, confessa o artista. 

Já o Largo São João do Souto vai 

acolher uma instalação artística em 

azulejos relativa aos 25 anos da ini-

ciativa literária, da autoria de JAS.

Braga
Tiago Mendes Dias

Há 25 obras de arte à mostra 
em 25 estabelecimentos 
comerciais. O roteiro 
homenageia livros 
premiados pela dst

Quem entra num 
estabelecimento 
vê, de repente, 
uma obra de arte 
num sítio 
inesperado 
Helena Veloso 
Dona da livraria Centésima Página

DR

Pedro Figueiredo esculpiu Calíope, que está suspensa no Café Vianna

“Isto leva a arte ao encontro das pes-

soas e surpreende-as. Quem entra 

num dos estabelecimentos vê, de 

repente, uma obra de arte num sítio 

inesperado”, frisa Helena Veloso. 

A ideia de celebrar os 25 anos do 

prémio de literatura com 25 obras de 

arte tem “mais de um ano”, mas o 

Salão Nobre do Theatro Circo era o 

espaço inicialmente destinado à 

exposição, revela Helena Mendes 

Pereira, directora e curadora da zet 

gallery, entidade a cargo do roteiro. 

Foi a pandemia de covid-19 que moti-

vou o uso das lojas como espaços 

expositivos. “Não sabíamos se tería-

A Administração do Porto de Aveiro 

(APA) quer recuperar todo o edi cado 

do Forte da Barra e vai avançar com 

o restauro de dois edifícios para criar 

“um espaço de memória”, revelou 

ontem a presidente, Fátima Alves. 

A responsável falava na assinatura 

do contrato de concessão do Forte da 

Barra, a primeira forti cação portu-

guesa a ser concessionada ao abrigo 

do programa Revive, que vai alojar 

uma unidade hoteleira. 

A presidente do conselho de admi-

nistração do Porto de Aveiro revelou 

que aquela entidade pretende reabi-

litar todo o espaço envolvente, e não 

apenas o forte. 

Para o efeito, disse, a APA vai apre-

sentar uma candidatura, em parceria 

com a Câmara de Ílhavo e com a Uni-

versidade de Aveiro, para a requali

cação de mais dois edifícios, outrora 

armazéns e o cinas da antiga Junta 

Autónoma, localizados frente à antiga 

forti cação joanina.  

“Pretende-se criar uma estrutura 

que possa servir como um espaço 

depositário da História e da memó-

ria do Porto de Aveiro e da História 

da evolução morfológica recente da 

região do litoral aveirense”, preci-

sou. Álvaro de Melo, em nome dos 

investidores, garantiu que a recons-

trução e exploração do forte para 

ns turísticos vai respeitar os valo-

res patrimoniais e ambientais em 

presença, correspondendo a aposta 

nas potencialidades do local, 

sobranceiro à ria, a um “namoro de 

nove anos”. 

A concessão para exploração com 

ns turísticos terá a duração de 50 

anos. 

O Forte da Barra de Aveiro, tam-

bém conhecido como Forte Pomba-

lino, Forte Novo ou Castelo da Gafa-

nha, fez parte do conjunto de fortale-

zas joaninas edi cadas entre 1642 e 

1648, cuja disposição visava reforçar 

as fronteiras do reino. 

Em meados do século XIX, a forta-

leza perdeu importância defensiva e 

as funções militares, passando provi-

soriamente a servir de cadeia. Lusa

Edificado  
do Forte da 
Barra é para 
recuperar 

Aveiro

O Forte da Barra, a primeira 
fortificação a ser 
concessionada ao abrigo do 
programa Revive, vai alojar 
uma unidade hoteleira

LOCAL
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DANIEL ROCHA

Nos exige indemnização de 42 
milhões à Anacom em tribunal 

O presidente da Nos, Miguel Almeida

A Nos quer ser indemnizada pela Ana-

com em 42 milhões de euros pelo 

facto de a entidade reguladora não ter 

recuperado o espectro radioeléctrico 

atribuído à Dense Air, uma empresa 

que detém, desde 2010, direitos de 

utilização de frequências que entre-

tanto se decidiu que serão usadas 

para a tecnologia 5G. 

Esta é a segunda acção da Nos em 

tribunal contra a Anacom, devido à 

Dense Air. A empresa liderada por 

Miguel Almeida sustenta que o regu-

lador já devia ter reconhecido que há 

incumprimento da Dense Air e recu-

perado o respectivo espectro para o 

deixar disponível para os outros ope-

radores, por via da declaração da 

caducidade ou da revogação do direi-

to de utilização de frequências. 

Isso mesmo defendeu o gestor, 

quando passou recentemente pela 

comissão parlamentar de Economia 

e defendeu que existem “várias ilega-

lidades” a contaminar o processo do 

leilão de atribuição das frequências 

para a quinta geração móvel (5G). 

Uma delas, disse, “é a ilegalidade 

da não recuperação do espectro da 

Dense Air, uma empresa que em dez 

anos de actividade chega a 2019 com 

zero colaboradores, zero receitas e 

zero clientes”. 

A Nos con rmou ao PÚBLICO que 

o processo a correr desde Junho no 

Tribunal Administrativo de Círculo de 

Lisboa, no valor de 42.075.660 euros, 

diz respeito à Dense Air e reiterou que 

esta empresa nunca utilizou de forma 

“efectiva e e ciente” o espectro que 

lhe foi atribuído em 2010. Também 

“era obrigada a iniciar a sua activida-

de comercial em 2012, nunca o tendo 

feito”, acrescentou. 

Para a Nos, a “situação constitui 

um agrante e reiterado incumpri-

mento” quer da lei das comunicações 

electrónicas, quer das obrigações 

associadas à licença da Dense Air. A 

entidade reguladora “tinha o dever 

de actuar, algo que não fez e pelo qual 

deve ser escrutinada e responsabili-

zada”, a rmou a operadora contro-

lada pelo grupo Sonae (dono do 

PÚBLICO). 

Foi também em 2018 que a faixa 

dos 3,6 GHz foi considerada pela 

Comissão Europeia uma das faixas 

prioritárias para desenvolver as apli-

cações e serviços 5G.  

No nal de 2019, a entidade regula-

dora con rmou ter procedido à 

recon guração e relocalização do 

espectro da Dense Air (mais de 100 

megahertz, MHz), mantendo válido 

o seu direito a utilizá-lo até Agosto de 

2025. O regulador entendeu que a 

revogação da licença seria “despro-

porcionada nesta fase” e que a dispo-

nibilização, no leilão do 5G, do espec-

tro detido pela empresa (embora com 

restrição de uso até 2025 por quem 

vier a licitá-lo) seria um mecanismo 

su ciente para “assegurar condições 

de concorrência equitativas no mer-

cado”. Entretanto, decidiu também 

impor-lhe condições de utilização do 

espectro até 2025. 

A Nos não é a única empresa a con-

testar o reconhecimento da validade 

da licença da Dense Air. Também o 

presidente da Vodafone, Mário Vaz, 

acusou o regulador de ter “premiado 

o incumprimento” ao “ressuscitar 

uma licença morta”. 

A Vodafone adiantou ao PÚBLICO 

que ainda corre um processo iniciado 

em Maio de 2019 contra a decisão “de 

manter na titularidade da Dense Air 

o espectro essencial para o lançamen-

to do 5G”. 

O PÚBLICO questionou a Dense Air 

sobre estas acusações dos operado-

res, mas não foi possível obter um 

comentário. A empresa desenvolve 

uma tecnologia de densi cação de 

rede que visa intensi car o sinal em 

locais como o interior dos edifícios e 

tem garantido que pretende ser uma 

parceira dos operadores e não sua 

concorrente. 

Estes queixam-se que, ao contar 

com espectro para o 5G sem ter par-

ticipado num processo concorrencial, 

como o leilão que irá ocorrer em bre-

ve, a Dense Air está a ser bene ciada 

indevidamente. Além disso, argu-

mentam que, apesar de estar previs-

to que o espectro da Dense vá a leilão, 

a sua utilização só poderá ocorrer 

após 2025, prejudicando o desenvol-

vimento da nova tecnologia. 

Operadora defende que licença de serviços de comunicações da Dense Air é “ilegal” e que o espectro  
que lhe foi atribuído já devia ter sido recuperado pela Anacom. Regulador diz que agiu dentro da lei 

Telecomunicações
Ana Brito

A Anacom está 
“convicta da 
correcção da 
posição” tomada. 
Foi “ponderada  
e sustentada”, diz

ana.brito@publico.pt

Assim, enquanto na acção de Maio 

do ano passado pede que seja decla-

rada a caducidade da licença da Den-

se Air ou a sua revogação, nesta exige 

uma compensação à Anacom. Fonte 

o cial da Nos disse que “o apuramen-

to da indemnização solicitada em 

tribunal assenta essencialmente no 

potencial impacto da manutenção 

ilegal deste espectro nas mãos da 

Dense Air por inacção da Anacom”. 

Fonte oficial da Anacom sublinhou 

que a entidade reguladora está “con-

victa da correcção da posição (devi-

damente ponderada e sustentada) 

que adoptou” relativamente ao direi-

to de utilização de frequências da 

Dense Air Portugal e da utilização 

futura da faixa de frequências 3,4-3,8 

gigahertz (que servem para o 5G). 

A Anacom garante que actuou, 

“como habitualmente, com obser-

vância das regras legais vigentes e os 

princípios aplicáveis, designadamen-

te o da legalidade” e nota que “caberá 

ao tribunal tomar uma decisão sobre 

as questões submetidas a juízo”. 

Em 2010, a Anacom atribuiu à Bra-

vesensor um direito de utilização de 

frequências na faixa dos 3,6 GHz 

para explorar sistemas de Acesso de 

Banda Larga Via Rádio (BWA) duran-

te 15 anos. A empresa (que, entretan-

to, havia de mudar o nome para 

Zappwimax) comprometeu-se, nes-

sa data, a “utilizar de forma efectiva 

e e ciente as frequências consigna-

das” e a iniciar a operação comercial 

em dois anos. 

Em Dezembro de 2016, a Anacom 

autorizou a Zappwimax a transferir 

os direito sobre as frequências para 

outra sociedade, a Broadband Portu-

gal (BBP). Mas, em Março de 2018, 

esta sociedade foi vendida pela Wire-

less Projects, LLC à Airspan Spectrum 

Holdings Limited e a BBP passou a 

chamar-se Dense Air Portugal. 
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PS propõe fim em 2035 
da venda de carros movidos  
só a combustíveis fósseis 

Socialistas já entregaram 
no Parlamento proposta 
para a Lei de Bases do 
Clima. Discussão em 
plenário só em 2021

Ambiente
Patrícia Carvalho

patricia.carvalho@publico.pt

Proposta do PS dá prazo de 15 anos à venda de carros mais poluidores

A proposta socialista para a Lei de 

Bases do Clima prevê que os veículos 

ligeiros movidos exclusivamente a 

combustíveis fósseis deixem de poder 

ser comercializados em Portugal a 

partir de 2035. Este é um dos pontos 

do projecto de lei do PS, que se junta 

a outros documentos sobre o mesmo 

tema já desenhados por outras forças 

partidárias, mas cuja discussão não 

deverá acontecer antes do próximo 

ano. Há metas e prazos e nem todos 

são rápidos: os socialistas querem 

que o país tenha uma Estratégia 

Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas, mas apontam a sua elabo-

ração para 1 de Janeiro de 2029 e a 

entrada em vigor apenas dois anos 

depois desse prazo. 

Esta aparente demora não é dra-

mática e tem uma explicação, garan-

te Ricardo Pinheiro, um dos subscri-

tores da proposta e o coordenador do 

PS para o Ambiente. “Já temos dois 

documentos que servem como refe-

rência e que de nem metas especí

cas, o Plano Nacional de Energia e 

Clima e o Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2050 (RNC). Esta estratégia 

é mais a longo prazo, para lá desses 

documentos”, a rma. 

A proposta socialista prevê a cria-

ção de uma Unidade Técnica para a 

Estratégia Climática (UTEC), um 

órgão independente no âmbito do 

Conselho Nacional para o Ambiente 

e o Desenvolvimento Sustentável. À 

UTEC caberá “pronunciar-se sobre o 

planeamento, a execução e a avalia-

ção de política em matéria de altera-

ções climáticas” e o novo órgão será 

chamado a dar pareceres sobre pra-

ticamente tudo o que venha a ser 

decidido nesta matéria, ao nível da 

administração central ou local, e tam-

bém junto das empresas e banca. 

O plano rea rma as metas para a 

redução nacional de emissões de 

gases com efeito de estufa (GEE) e 

também as de ne a nível sectorial, 

com a agricultura a aparecer como a 

área menos ambiciosa. Segundo a 

proposta socialista, em 2050, o sector 

está obrigado a reduzir as emissões 

apenas entre 36 e 39%, em relação 

aos valores de 2005, quando os trans-

portes ou os edifícios devem chegar 

a uma redução de pelo menos 98%. 

A explicação, segundo Ricardo 

Pinheiro, é que, dos sectores referi-

dos, a agricultura é o responsável por 

menos emissões. “Não é dos que mais 

preocupa”, diz. 

O mesmo não se pode dizer dos 

transportes, e é aí que entra a propos-

ta para que os veículos ligeiros movi-

dos exclusivamente a combustíveis 

fósseis deixem de ser comercializados 

no país daqui a 15 anos. “Emitimos [o 

equivalente a] 80 milhões de tonela-

das de CO2 por ano e só o transporte 

é responsável por 20 milhões. Até 

podem aparecer biocombustíveis 

e cientes, mas deve haver a ambição 

para que se possa iniciar um mecanis-

mo de renovação, de novas oportu-

nidades, num dos sectores com um 

peso tão grande nas emissões”, defen-

de o deputado socialista. 

Entre algumas das outras medidas 

propostas está a que diz que “é proi-

bido em Portugal a prospecção ou 

exploração de hidrocarbonetos por 

fractura hidráulica”, a eliminação 

RUI GAUDÊNCIO

progressiva, até 2030, dos “subsídios 

xados em legislação nacional, direc-

tos ou através dos benefícios scais, 

dos combustíveis fósseis ou da sua 

utilização”. 

Orçamento climático 
Os socialistas querem também que 

passe a existir um orçamento climá-

tico e que seja criado um instrumento 

nanceiro destinado a apoiar as polí-

ticas climáticas, alimentado pelas 

receitas provenientes dos leilões do 

Comércio Europeu de Licenças de 

Emissões, dos leilões para o sector da 

aviação e das taxas de carbono a apli-

car aos produtos petrolíferos e ener-

géticos, e que estão também previstas 

na proposta. E o próprio Orçamento 

de Estado “deve incluir explicitamen-

te uma previsão de emissões de GEE 

para o ano económico a que respeita, 

devendo estas estar alinhadas com o 

cumprimento das metas e dos instru-

mentos de planeamento previstos na 

presente lei”, lê-se no documento 

ontem entregue. 

Ricardo Pinheiro não tem dúvidas 

que o documento sofrerá alterações, 

se for aprovado na generalidade e 

passar à discussão na especialidade, 

até porque há já uma outra proposta 

apresentada, do PAN, e o BE também 

já apresentou as linhas gerais da pro-

posta que irá apresentar. “O momen-

to actual prende-se muito com ser-

mos capazes de chegar a consensos. 

Nós apresentamos a nossa ideia, mas 

estamos preparados para os contri-

butos de alguns partidos”. No início 

de 2021 a discussão deve começar. 

Agricultura “não é 
[dos sectores] que 
mais preocupa”  
proposta do PS nas 
emissões de gases 
com efeito de 
estufa (GEE) 

Concertação social 
Raquel Martins

Reunião da comissão 
Permanente de 
Concertação Social discute 
necessidade de medidas 
novas para lidar com covid

raquel.martins@publico.pt

A proposta de lei que suspende por 

24 meses os prazos de caducidade e 

sobrevigência dos instrumentos de 

regulamentação colectiva de trabalho 

será apresentada aos parceiros sociais 

nesta sexta-feira, para depois ser 

aprovada pelo Governo e enviada 

para o Parlamento. A medida é vista 

com bons olhos pelos sindicatos. 

Na convocatória enviada às confe-

derações patronais e sindicais com os 

temas a discutir na reunião de con-

certação social desta sexta-feira, o 

Governo compromete-se a apresen-

tar com mais detalhe a medida que 

pretende evitar que as convenções e 

contratos colectivos caduquem 

durante os próximos anos e vai tam-

bém ouvir os parceiros sobre a neces-

sidade de tomar novas medidas para 

lidar com a pandemia. 

A suspensão vai aplicar-se “a todas 

as convenções colectivas que tenham 

prazos de caducidade ou sobrevigên-

cia a decorrer” e a todas as conven-

ções colectivas em vigor. No imediato, 

tal como o PÚBLICO avançou, estão 

em causa 37 convenções, cujos prazos 

estão a correr e carão suspensos, 

abrangendo mais de 46 mil trabalha-

dores. Mas o efeito é mais abrangente 

UGT aplaude, CGTP quer  
ir mais longe na suspensão  
da caducidade dos  
contratos colectivos

e poderá bene ciar mais de 1,9 

milhões de trabalhadores. 

Esta é a primeira medida na área 

laboral, que surgiu durante as nego-

ciações do Orçamento do Estado (OE) 

para 2021 com o PCP e com o Bloco 

de Esquerda, que o Governo apresen-

ta aos parceiros sociais. Outras medi-

das laborais, como a ponderação 

positiva das empresas com contrata-

ção colectiva no acesso a fundos 

públicos ou o combate à precarieda-

de serão apresentadas e discutidas 

mais tarde com os parceiros sociais. 

Tanto a UGT como a CGTP são favo-

ráveis à suspensão da contagem dos 

prazos de caducidade e de sobrevi-

gência. Mas a CGTP esperaria que se 

fosse mais longe e se revogasse do 

Código do Trabalho a norma que per-

mite que os instrumentos de regula-

mentação colectiva de trabalho pos-

sam caducar sem serem substituídos 

por outros. “A CGTP não dirá que não 

a uma moratória ou a uma suspensão, 

mas esperamos que seja um tempo 

em que vamos discutir com muito 

seriedade este assunto e que o vamos 

resolver. Para nós, a resolução seria 

a revogação desta norma”, adiantou 

ao PÚBLICO Ana Pires, membro da 

comissão executiva da CGTP. 

Para a CGTP, a “paralisação” da 

contratação colectiva não é resultado 

da pandemia e da crise que lhe está 

associada, mas decorre do Código do 

Trabalho de 2003 e das suas altera-

ções sucessivas “Na prática, os suces-

sivos governos, por recurso a legisla-

ção ordinária, aperfeiçoaram uma 

forma de as entidades patronais 

poderem fazer caducar todas as con-

venções colectivas que não lhes ser-

vem, desconsiderando gravemente, 

os direitos dos trabalhadores aí pre-

vistos”, frisa. 

A UGT também é favorável à medi-

da, mas antes de tomar uma posição 

de nitiva sobre o assunto quer anali-

sar a proposta de lei que o Governo 

vai enviar para a Assembleia da Repú-

blica. “A nossa posição não podia ser 

outra que não ser favorável a essa sus-

pensão. Em 2017 já tivemos uma 

situação idêntica, fruto de um acordo 

de cavalheiros que propôs a suspen-

são da caducidade por 18 meses”, 

justi ca o dirigente Sérgio Monte. Por 

outro lado, acrescenta, “uma medida 

destas, numa altura em que a situação 

da negociação colectiva está como 

está, é bem-vinda”, acrescenta.

No imediato, estão em causa 37 
convenções, com a suspensão
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Fundos comunitários
Luísa Pinto

Governo aprovou 
referencial estratégico e os 
princípios orientadores 
para fechar com Bruxelas o 
próximo quadro financeiro

luisa.pinto@publico.pt

Depois de alguma discussão pública 

sobre prioridades para a próxima 

década, da apresentação de visões 

estratégicas, como a que foi desenha-

da por Costa e Silva, e de outros pla-

nos nacionais, o Governo sistemati-

zou no último Conselho de Ministros 

a Estratégia 2030, o documento que 

servirá como referência estratégica 

para a próxima década. 

“O próprio processo comunitário 

obriga-nos a estas coisas”, admitiu 

ao PÚBLICO o ministro do Planea-

mento, Nelson de Souza, justi cando 

que não é apenas mais um documen-

to, mas que ele é essencial para dese-

nhar o período de programação de 

fundos europeus da política de coe-

são relativo a 2021-2027. E os princí-

pios orientadores e a estrutura ope-

racional do próximo quadro comu-

nitário, chamemo-lhe PT2030, 

também já foram aprovados, no Con-

selho de Ministros de ontem.  

A arquitectura do próximo quadro 

comunitário será ligeiramente mais 

leve do que o actual, uma vez que vai 

ter menos um programa operacional 

(PO) temático. Vão manter-se os cin-

co programas operacionais regionais 

do Continente, mais os dois das 

Arquitectura do 
Portugal 2030 já está 
desenhada e perde um 
programa temático

regiões autónomas; também se vai 

manter um programa temático dedi-

cado à competitividade (actual Com-

pete) e outro dedicado ao Ambiente 

e Recursos (actual POSEUR). E sur-

girá um terceiro, para fundir os pro-

gramas Capital Humano (POCH) e 

Inclusão Social e Emprego (POISE). 

Nenhum destes programas está 

ainda “rebaptizado”, nem estão ain-

da de nidas as áreas em especí co 

que vão ser cobertas por cada um 

destes programas, ou a repartição 

entre o que ca entre PO temáticos 

e regionais. “Essa discussão será fei-

ta na fase seguinte”, con rmou o 

ministro do Planeamento. 

O que também já está de nido, e 

por imposição dos regulamentos de 

Bruxelas, é uma alteração dos actuais 

11 Objectivos Temáticos (OT) com 

que se desenhou o PT2020 para uma 

estrutura que se vai desenvolver em 

torno de cinco Objectivos Prioritá-

rios (OP). “Toda a programação de 

fundos vai ser feita em torno destes 

cinco objectivos”, anunciou Nelson 

de Souza. 

A OP1, “Europa mais Inteligente”, 

vai abranger tudo quanto é compe-

titividade, especialização de empre-

sas. Deverá, por isso, ser incluída no 

programa operacional que vai subs-

tituir o Compete. A OP2, “Europa 

mais Verde”, vai programar os inves-

timentos de ambiente, clima, que 

estão actualmente no POSEUR, 

assim como os relacionados com a 

energia. A OP3, “Europa mais conec-

tada”, programará todos os investi-

mentos na área dos transportes 

(ferrovia, metro) e também das 

infra-estruturas de telecomunica-

ções (o 5G, por exemplo). A OP4, 

“Europa mais Social”, irá planear os 

investimentos comparticipados pelo 

Fundo Social Europeu (FSE), mas 

também pode receber algum 

FEDER, no caso de equipamentos 

na área social, como creches ou cen-

tros de saúde. Por m, a OP5, a 

“Europa mais próxima”, é onde vai 

cair a coesão territorial, as políticas 

de cidade, dos planos estratégicos e 

várias intervenções integradas de 

natureza regional.  

“Vamos discutir estas matérias 

com as novas CCDR porque quere-

mos deixar espaço para que cada PO 

Regional possa formatar o seu pro-

grama às necessidades de cada 

região”, explicou Nelson de Souza. 

Nelson de Souza, ministro do 
Planeamento 

FRANCOIS LENOIR/REUTERS

David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão 

A pressão aumenta. Aos avisos do 

executivo comunitário, cada vez mais 

preocupado com a possibilidade de 

a UE entrar em 2021 sem um orça-

mento aprovado e com a sua acção 

limitada à execução de despesas num 

sistema de duodécimos, juntou-se 

agora a acção inusitada do eurodepu-

tado francês Pierre Larrouturou, que 

iniciou uma greve da fome para tentar 

impedir que haja cortes nos progra-

mas da UE para o clima e a saúde. 

“Vou permanecer dia e noite no 

Parlamento, sem comer, para denun-

ciar este verdadeiro escândalo”, anun-

ciou o eurodeputado socialista, que é 

o relator do Parlamento Europeu (PE) 

para o orçamento anual de 2021.  

Mas, para já, mantém-se o impasse 

entre os negociadores do PE e a presi-

dência alemã do Conselho da UE para 

a aprovação do pacote nanceiro de 

1,8 biliões de euros para ultrapassar a 

crise provocada pandemia, composto 

Pressão aumenta para fechar 
acordo para o próximo 
orçamento comunitário

pelo quadro nanceiro plurianual 

2021-27 e o fundo de recuperação Pró-

xima Geração UE. Sem um acordo, a 

Comissão não poderá apresentar a 

carta recti cativa para o orçamento 

da UE de 2021. A expectativa do exe-

cutivo era que o passo pudesse ser 

dado até meados de Novembro. 

Sem base jurídica para novas des-

pesas, entrará num regime de duodé-

cimos que apenas lhe permite fazer 

os pagamentos que estão previstas no 

tratado: o primeiro pilar da Política 

Agrícola Comum (PAC), as responsa-

bilidades externas e a administração. 

Os novos instrumentos criados para 

responder à crise não podem arran-

car, e a execução da política de coesão 

ca “circunscrita” aos projectos do 

actual período de programação, que 

cessa a 31 de Dezembro. 

“As pessoas não têm consciência, 

mas estamos a caminhar para uma 

situação em que quase não haverá 

dinheiro para o clima, a saúde ou o 

emprego. Só nos resta uma solução, 

que é aumentar os recursos próprios 

do orçamento da UE, através da cria-

ção de uma taxa sobre as transacções 

nanceiras”, defendeu Pierre Larrou-

turou, em declarações à AFP. 

Apesar dos progressos, e do con-

senso já alcançado em matérias como 

a governação ou os novos recursos 

próprios da União mencionados pelo 

parlamentar gaulês, a última ronda 

negocial, na quarta-feira, voltou a 

terminar sem que as duas partes con-

seguissem entender-se no ponto ful-

cral dos montantes — tanto do tecto 

para as despesas do próximo orça-

mento comunitário, como dos enve-

lopes nanceiros dos chamados pro-

gramas emblemáticos que são geridos 

directamente por Bruxelas. 

Em termos de números, as posi-

ções até têm vindo a aproximar-se. A 

presidência alemã disse que tentaria 

obter o acordo dos líderes europeus 

para um reforço do orçamento até 

dez mil milhões de euros. O PE, que 

exigia um acréscimo do quadro nan-

ceiro de 39 mil milhões para aumen-

tar o nanciamento dos programas e 

o reembolso do empréstimo para a 

constituição do fundo de recupera-

ção, aceitará o volume global do orça-

mento negociado pelos líderes, desde 

que os custos associados ao Próxima 

Geração UE (estimados em 12,9 mil 

milhões de euros) sejam contados 

fora dos tectos. A divergência (e o bra-

ço-de-ferro) mantém-se. As discus-

sões técnicas vão continuar, mas para 

já ainda não há data para se retomar 

a negociação política. 

Eurodeputado francês 
inicia greve de fome  
em protesto contra cortes 
no orçamento comunitário

União Europeia 
Rita Siza, Bruxelas

rsiza@publico.pt
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umas cuecas de mulher no bolso. Mas o que parece ser um acerto de contas sexual pode esconder muito mais. Afinal, numa Espanha pós-Franquismo 
que começa a despertar para a democracia, ainda restam muitas pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para preservar certos privilégios.
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França acordou ontem para um aten-

tado bárbaro, “a visão do terror”, na 

descrição da polícia, que matou três 

pessoas, incluindo uma mulher 

decapitada, na basílica de Notre-Da-

me, na cidade de Nice. Em poucas 

horas, a polícia francesa abateu ain-

da um suspeito armado na rua de 

uma vila perto de Avinhão, enquan-

to na Arábia Saudita era preso um 

homem que acabara de esfaquear 

um guarda à entrada do consulado 

francês de Jidá. 

“É a França que está sob ataque”, 

disse o Presidente Emmanuel 

Macron, junto à basílica de Nice. “Se 

somos de novo atacados é por causa 

dos valores que são nossos. Digo-o, 

de novo, e com enorme clareza: não 

nos vamos render a nada”, a rmou. 

“De novo” porque foi apenas há 13 

dias que garantiu que “o obscuran-

tismo e a violência não ganharão”, 

em reacção ao assassínio do profes-

sor Samuel Paty, decapitado por ter 

mostrado numa aula os cartoons de 

Maomé publicados pelo Charlie Heb-

do — jornal satírico alvo do atentado 

de Janeiro de 2015. 

Macron decretou o estado de aler-

ta máximo para todo o país e anun-

ciou a mobilização de sete mil milita-

res para “proteger os lugares de culto 

e, particularmente, as igrejas”. 

Nada indica que o atacante de 

Nice, que a política acredita ser um 

tunisino que chegou a França há 

poucas semanas, vindo da ilha italia-

na de Lampedusa, tenha qualquer 

ligação com o afegão que agitou um 

revólver em Avinhão. A uni-los só os 

gritos de Allahu Akbar (Deus é gran-

de) ouvidos ao primeiro antes de ser 

morto e ao segundo enquanto era 

estabilizado pelo pessoal médico. 

Também não haverá muito em 

comum entre estes dois homens e o 

jovem de 18 anos que decapitou Paty, 

um muçulmano de ascendência che-

chena em França desde os seis anos. 

Os especialistas admitem que os últi-

mos ataques possam ser “imitações” 

do primeiro.  

Tudo isto acontece num contexto 

de tensões extremas entre o Governo 

de Macron e  líderes políticos e reli-

giosos muçulmanos que têm denun-

ciado a sua defesa da publicação de 

caricaturas de Maomé, um insulto 

para muitos muçulmanos. 

O primeiro embate aconteceu no 

início de Outubro, depois de um lon-

go discurso em que Macron apresen-

tou as linhas de uma nova lei “contra 

os separatismos”. A a rmação de 

que “o islão vive uma crise em todo 

o mundo” suscitou críticas de insti-

tuições muçulmanas e dirigentes de 

vários países, nomeadamente saudi-

tas, turcos e iranianos. Difícil seria 

que isso não tivesse acontecido. A

nal, como é que líderes que repre-

sentam versões do islamismo pode-

riam gostar de ouvir frases como: 

“Não acreditamos no islão político, 

que não é compatível com a estabili-

dade e a paz no mundo.” 

“Lógica de acção-reacção” 
O con ito externo foi exacerbado 

entretanto por uma pequena frase 

na homenagem a Samuel Paty, há 

dez dias. A França, sublinhou 

Macron, “não renunciará às carica-

turas”. Foi o que bastou para provo-

car uma avalancha de críticas do 

Magrebe ao Golfo Pérsico.  

Com a retórica a subir de tom, os 

apelos ao boicote de produtos fran-

ceses foram acompanhados de pro-

testos do Bangladesh à Jordânia, e 

surgiram as inevitáveis ameaças. 

Hugh Scho eld, correspondente 

da BBC em Paris, escreve que “este 

surto de violência islamista parece 

mais assustador” do que o de 2015 e 

2016, quando se sucederam ataques 

de grandes dimensões (Charlie Heb-

do, Bataclan, o atentado com um 

camião que matou 86 pessoas que 

celebravam o Dia da Bastilha em 

Nice). Uma das razões, avança, será 

calizados ou com condições para isso, 

de onde vem a ameaça?  

Macron já descrevia a França 

como envolvida num “combate exis-

tencial” contra o “islamismo” antes 

destes ataques. O seu ministro do 

Interior, Gerald Darmanin, falava 

dos extremistas como “o inimigo 

entre nós”. Um islão enraizado no 

país mas moldado por visões exter-

nas — daí as propostas para proibir a 

formação de imãs fora de França, 

incluídas na lei anti-separatismo. 

Que a ameaça vem muitas vezes 

“de dentro” não é novidade. Desde 

o 11 de Setembro que quase todos os 

atentados jihadistas no mundo oci-

dental foram cometidos por pessoas 

que tinham nascido onde lançaram 

os seus ataques. Que isso resulta da 

importação de imãs ou que se com-

bate encerrando mesquitas, como o 

Governo francês fez desde a morte 

de Paty, já é mais duvidoso. 

“França está sob ataque” e parte 
do islão também se sente assim
O combate ao radicalismo não produziu 
integração nem impediu atentados. 
Nalguns países muçulmanos cresce  
o discurso antiocidental, na Europa 
continua a guetização de muçulmanos

Terrorismo
Sofia Lorena

Morreram três pessoas em Nice, uma delas uma mulher que foi decapitada

O per l dos jihadistas dos últimos 

anos não aponta para muçulmanos 

zelosos. Muitos, aliás, nem sequer 

eram muçulmanos praticantes até ao 

próprio processo de radicalização 

(feito online e entre grupos de amigos) 

e a maioria tinha um passado de 

pequena criminalidade. 

Shuja Nawaz, investigador do 

Atlantic Council, citado pelo Guar-

dian sugere que há dois factores em 

colisão por trás deste pico de violên-

cia. “As condições nos países de ori-

gem, como o Paquistão, cada vez 

mais islamizados e antiocidentais 

com a in uência de mullahs e gover-

nos populistas”, diz. “E, nos países 

ocidentais, a guetização dos imigran-

tes muçulmanos, que se viram para 

a religião como mecanismo de defe-

sa e ponto de encontro.” 

O segundo fenómeno não afecta 

só os imigrantes mas também muçul-

manos franceses de segunda gera-

“o simbolismo” das vítimas — “um 

simples professor de História”, 

“crentes cristãos”. Outra será “o con-

texto: a lógica instantânea de acção-

reacção que se seguiu à robusta defe-

sa do secularismo por parte de 

Macron na homenagem a Paty. Bas-

tou um discurso, depois vieram as 

ameaças, logo depois as mortes”. 

Será assim tão simples? Numa altu-

ra em que nem a Al-Qaeda nem o 

Daesh (apesar de não terem desapa-

recidos) parecem funcionar já como 

aglutinador global para jovens radi-

“Como não atacar 
a liberdade de 
culto se tudo  
o que se quer é 
controlá-la?”,  
pergunta Zuber
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Recep Tayip Erdogan só tem a ganhar 

com a sua retórica anti-Emmanuel 

Macron e a sua investida contra tudo 

o que é francês, incluindo o seu secu-

larismo quando se envolve nas ques-

tões do islão. Com uma economia 

debilitada, um desgaste político por 

duas décadas a desmembrar os fun-

damentos laicos deixados por Musta-

fa Ataturk e a minar o poderoso Exér-

cito que era o seu garante, o Presiden-

te turco vê na presença agressiva no 

espaço do que foi em tempos o Impé-

rio Otomano uma forma de também 

superar as di culdades internas. 

Os caminhos e as palavras dos dois 

Presidentes têm-se cruzado ou entre-

chocado na Síria, na Líbia, na explo-

ração de combustíveis fósseis no 

Mediterrâneo Oriental, em Nagorno-

-Karabakh e agora na questão das 

caricaturas de Maomé, depois do 

professor Samuel Paty se ter trans-

formado post mortem no rosto do 

laicismo francês que Macron procu-

rou explorar retoricamente para unir 

a República. 

Outras vezes a França se uniu con-

tra outros males, principalmente 

contra a ascensão da extrema-direita; 

desta vez o chefe de Estado francês 

procurou fazer o mesmo em relação 

ao tema do islão radical e do terroris-

mo islamista no seu país. 

Só que aquilo que Macron viu 

como um discurso de força numa 

altura em que o terrorismo enfraque-

cia o ensino laico, um dos pilares da 

República Francesa, espreitou Erdo-

gan como momento de fraqueza a 

explorar a seu favor. 

“Erdogan está a tentar isolar a 

França e dividir os europeus, por isso 

está a disparar todas as armas”, expli-

ca Pierre Razoux, da Fundação Medi-

terrânica de Estudos Estratégicos à Al 

Jazeera. O objectivo é levar Macron a 

Macron-Erdogan: a batalha dos presidentes 
joga-se em vários tabuleiros

relações entre chefes de Estado — 

como sublinhou Paris, ao chamar o 

seu embaixador em Ancara pela pri-

meira vez desde 1901, depois de 

Erdogan dizer que Macron tinha pro-

blemas mentais —, como arma polí-

tica. E tendo o cuidado de persona-

lizar os ataques apontando a um alvo 

individual: “Que problema tem o 

indivíduo de nome Macron com o 

islão e os muçulmanos?” 

Ao mesmo tempo, junta-se, ao pon-

to de tornar seu, um apelo ao boicote 

dos produtos franceses no Médio 

Oriente, a que se juntaram depois 

outros chefes de Estado, como o 

paquistanês Imran Khan, que pediu 

aos muçulmanos unidade contra a 

islamofobia. 

Com isso, Macron ca com os 

danos in igidos pelo terrorismo e 

com as perdas causadas pela sua res-

posta. Ao mesmo tempo que a deca-

pitação do professor em Con ans- 

-Sainte-Honorine ou o ataque de 

ontem na Igreja de Notre Dâme de 

Nice passam para segundo plano. 

DR

slorena@publico.pt

António Rodrigues
dar um passo em falso e ganhar pon-

tos com isso. 

Claro que se trata de um aproveita-

mento político do chefe de Estado 

turco, como tão bem sublinhou a cari-

catura na capa do Charlie Hebdo que 

tanto o indignou, porque joga a carta 

do profeta (que sabe trazer-lhe popu-

laridade e ser difícil de contrariar 

para um chefe de Estado ocidental 

que não se queira mostrar como reli-

giosamente intolerante) em directo 

benefício próprio. 

Ajuda dupla 
Os ataques islamistas em França aju-

dam Erdogan de duas maneiras: por-

que atingem Macron internamente, 

na sua incapacidade para garantir a 

segurança dos seus cidadãos; e por-

que prejudicam a imagem francesa no 

exterior com o aproveitamento retó-

rico da resposta de Macron, ao defen-

der o direito a não “renunciar às cari-

caturas” de Maomé em nome do res-

peito pela liberdade de expressão. 

Este geopopulismo do Presidente 

turco até aproveita a linguagem 

insultuosa e divisória, imprópria das antonio.rodrigues@publico.pt

• Instrução na escola 
obrigatória a partir dos três 
anos, com o ensino no 
domicílio “rigorosamente 
limitado” (casos de saúde). 
 
• Reabilitação de uma 
“verdadeira política de 
conhecimento das línguas e 
das civilizações na escola, com 
falantes nativos com formação 
linguística certificada e que 
sabemos respeitarem os 
valores da República”. 
 
• Fim do sistema dos “imãs 
destacados”, formados no 
estrangeiro (Turquia, Marrocos, 
Argélia) antes de exercerem em 
França. A ideia é que os líderes 
das orações muçulmanas 
assinem uma carta de valores 
— se não a respeitarem, 
perderão a licença 
 
• “Dispositivo anti-putsch muito 
robusto” para defender as 
mesquitas dos “extremistas”.  
 
• Atribuição de dez milhões a 
iniciativas culturais, históricas e 
científicas da Fundação do 
Islão de França (associação 
laica). Criar um “instituto 
científico de islamologia”, 
aumentar as vagas no  superior 
e promover a investigação. 
 
• “Obrigação de neutralidade 
religiosa”, que já existe na lei, 
“aplicável aos agentes 
públicos” e alargada aos 
assalariados de empresas que 
prestem serviços públicos”, 
por exemplo nos transportes. 
 
• Assinatura de “carta de 
laicidade” por qualquer 
associação que peça uma 
subvenção pública. 
 
• “Uma reforma urgente” da 
organização em matéria de 
alojamento, em particular do 
alojamento social”, assim como 
“projectos educativos, culturais 
e de empreendedorismo” nos 
bairros com mais dificuldades.

As propostas de 
Emmanuel Macron

“Erdogan está a 
tentar dividir os 
europeus, por isso 
está a disparar 
todas as armas”, 
diz Pierre Razoux 

O confronto entre os líderes 
francês e turco vai além de 
palavras impróprias para 
chefes de Estado: é o 
geopopulismo, estúpido!

ção. E é por isso que faz sentido vol-

tar ao discurso de Macron e à sua 

defesa da “laicidade”. “É um pouco 

a quadradura do círculo”, disse ao 

Libération a historiadora Valentine 

Zuber. “Como não atacar a liberdade 

de culto se tudo o que se quer é con-

trolá-la?”, pergunta. 

Entre os muçulmanos franceses as 

propostas e o tom causaram igual-

mente comoção. “Há meses que os 

muçulmanos em França são cada vez 

alvo das piores estigmatizações e 

invectivas por parte de políticos e de 

certos media que zeram da islamo-

fobia uma fonte de receitas, favore-

cendo suspeitas de toda uma parte 

da sociedade”, escreveram em res-

posta a Macron um colectivo de cin-

co dezenas de mesquitas e associa-

ções. “Esta pressão já não é aceitável 

e tem de cessar imediatamente.” 

á a 
os

r isso
r 

as”,
zoux 

O jornal iraniano Vatan Emrooz diz que Macron é “o diabo de Paris”
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Corbyn rejeita acusações de 
anti-semitismo e é suspenso 
pelo Partido Trabalhista

Antigo líder do Labour não 
concordou com conclusões 
de relatório crítico da sua 
actuação. Perde também 
lugar no grupo parlamentar

Reino Unido 
António Saraiva Lima

antonio.lima@publico.pt

Corbyn : o anti-semitismo “foi exagerado por motivos políticos”

Seis meses depois de ter sido substi-

tuído por Keir Starmer na liderança 

do Partido Trabalhista britânico, 

Jeremy Corbyn foi suspenso pela 

direcção que lhe sucedeu. 

O antigo dirigente e actual deputa-

do, que guiou o partido nas últimas 

eleições legislativas, rejeitou as con-

clusões de um relatório muito crítico 

da gestão da sua equipa às denúncias 

de anti-semitismo no partido e foi 

afastado temporariamente. 

Foi ainda lançada uma investigação 

interna no partido para responder 

aos problemas identi cados no docu-

mento, publicado ontem, e Corbyn 

viu também suspensa a sua inscrição 

no grupo parlamentar do Labour na 

Câmara dos Comuns. 

“À luz dos comentários que hoje fez 

e da sua incapacidade para se retrac-

tar, o Partido Trabalhista suspendeu 

Jeremy Corbyn, enquanto se manti-

ver a investigação. Corbyn também 

foi suspenso do grupo parlamentar 

do Partido Trabalhista”, anunciou um 

porta-voz do Labour. 

Corbyn recorreu ao Twitter e deu 

uma entrevista à BBC para “contestar 

veementemente a intervenção políti-

ca” para o suspender e defender que 

“vai continuar a apoiar uma política 

de tolerância zero” em relação a 

“todas as formas de racismo”. 

Disse que vai contestar esta suspen-

são e pediu aos seus apoiantes para 

permanecerem no partido e “lutarem 

pelos valores da esquerda”. “Esta 

decisão foi tomada depressa demais 

e só quero dizer: esperem, vamos 

manter alguma calma, vamos pensar 

neste assunto outra vez”, disse. 

As acusações contra o Partido Tra-

balhista, oriundas, sobretudo, de 

organizações e de representantes da 

comunidade judaica britânica, da 

oposição conservadora e de alguns 

dissidentes do partido de centro-es-

querda do Reino Unido, foram uma 

constante durante os cinco anos da 

direcção de Corbyn. 

O antigo líder trabalhista cou mar-

cado por ter chamado “amigos” aos 

grupos fundamentalistas islâmicos 

Hamas e Hezbollah e sempre se 

empenhou bastante na defesa da cau-

sa palestiniana. Os seus críticos dizem 

que adoptou uma posição condescen-

dente na condenação dos casos de 

anti-semitismo, mais ou menos 

mediáticos, dentro do Labour. 

O relatório da Equality and Human 

Rights Commission (EHRC) aponta 

“falhas graves na liderança do Partido 

Trabalhista” face aos casos e refere 

que o procedimento adoptado para 

lidar com as queixas de anti-semitis-

mo foi “inadequado”. 

No Facebook, Corbyn assegurou 

que a sua liderança fez “melhorias 

signi cativas, que tornaram muito 

mais fácil e rápido expulsar anti-se-

mitas”. “Quem disser que não existe 

anti-semitismo no Partido Trabalhis-

ta está enganado. É claro que existe, 

tal como na sociedade, e é, muitas 

vezes, expresso por pessoas que 

acham que são de esquerda”, come-

çou por assumir Corbyn. “Haver um 

TOBY MELVILLE/REUTERS

anti-semita já é demasiado, mas a 

escala do problema foi dramatica-

mente exagerada por motivos políti-

cos pelos nossos opositores, dentro e 

fora do partido, assim como por gran-

de parte dos media”, acusou. “Embo-

ra não aceite todas as suas conclu-

sões, acredito que as recomendações 

[do relatório] vão ser rapidamente 

levadas à prática para nos ajudarem 

a seguirmos em frente”, concluiu. 

A suspensão de Jeremy Corbyn do 

partido que liderou entre 2015 e o 

início deste ano, e pelo qual foi eleito 

deputado, pela primeira vez, em 

1983, é o mais recente passo dado 

pela direcção de Keir Starmer para 

virar a página do passado recente tra-

balhista. E promete acicatar os âni-

mos entre os moderados e a ala mais 

à esquerda do Labour. 

Depois de a anterior direcção ter 

levado o Partido Trabalhista ao seu 

pior resultado eleitoral desde 1935 

nas legislativas de 2019, o novo líder 

tomou as rédeas decidido a recentrar 

ideologicamente o partido, a atirar o 

debate sobre o “Brexit” para trás das 

costas e a acabar de vez com as 

denúncias de anti-semitismo. Prova 

disso foi a penitência feita ontem, 

depois de conhecidas as conclusões 

do relatório da EHRC. 

“Hoje é um dia de vergonha para o 

Labour. Falhámos ante a população 

judaica. Lamento profundamente a 

dor e sofrimento causados”, a rmou 

Starmer, dizendo que “os que preten-

dem que [o problema] é exagerado 

ou que é um ataque de facção tam-

bém fazem parte do problema”. 

Esperem, vamos 
manter alguma 
calma, vamos 
pensar neste 
assunto outra vez 
Jeremy Corbyn 
Ex-líder do Partido Trabalhista 
britânico

Cáucaso
João Ruela Ribeiro

Cessar-fogo outra vez 
violado por Azerbaijão  
e Arménia. Rússia quer 
propostas turcas integradas 
nas negociações

joao.ruela@publico.pt

O con ito no Nagorno-Karabakh vol-

tou a agudizar-se, depois de mais um 

cessar-fogo ter sido violado. Potên-

cias internacionais pedem mais uma 

ronda de negociações para tentar 

pôr m à violência no Cáucaso. 

As autoridades separatistas do 

enclave disseram ontem que houve 

mais 51 mortos entre as suas leiras, 

elevando para 1166 o número de víti-

mas desde o início da mais recente 

vaga de confrontos, há cerca de um 

mês. Durante a noite, o Exército 

azerbaijano bombardeou vilas e já 

ontem voltou a atingir a principal 

cidade do enclave, Stepanakert, 

segundo responsáveis do Nagorno-

Karabakh. Na véspera, uma mater-

nidade já tinha sido atingida. O 

Governo arménio diz que, para além 

de Stepanakert, as cidades de Shushi 

e de Martakert estão “sob ataque 

contínuo”. 

O Ministério da Defesa do Azerbai-

jão disse que as suas forças foram 

bombardeadas na província de 

Goranboy, a norte do enclave, e que 

21 civis morreram e 70 caram feri-

dos na sequência do lançamento de 

rockets contra a cidade de Barda. Ao 

todo, morreram 69 civis e 322 ca-

Bombardeamentos  
no Nagorno-Karabakh 
fazem 51 mortos  
num só dia

ram feridos do lado do Azerbaijão 

desde o nal de Setembro. 

O reacendimento do con ito pelo 

controlo do Nagorno-Karabakh, ini-

ciado a 29 de Setembro, já representa 

o pior período desde que a Arménia 

e o Azerbaijão entraram numa guerra, 

no início dos anos 1990, que fez mais 

de 30 mil mortos. Apesar de se situar 

em território azerbaijano, o Nagorno-

Karabakh tem uma população maio-

ritariamente arménia e cristã — no 

Azerbaijão, a maioria é muçulmana. 

O Nagorno-Karabakh é controlado por 

um Governo pró-arménio, que é ape-

nas reconhecido por Ierevan. 

Desde o m do con ito, em 1994, 

o território, reivindicado pelos dois 

países, é palco de episódios esporá-

dicos de violência.  

Desde que os combates regressa-

ram à região que as potências mun-

diais tentam mediar um acordo de 

cessar-fogo, mas por três vezes esse 

entendimento caiu por terra ao m 

de pouco tempo com os dois lados a 

cederem às hostilidades. Depois de 

dois acordos mediados pela Rússia 

terem sido quebrados ao m de 

alguns minutos, o último, promovido 

por Washington e em vigor desde o 

domingo, também foi violado rapi-

damente. 

Ontem, a União Europeia disse ser 

“inaceitável que, após três acordos 

de cessar-fogo mediados pela Rússia, 

França e Estados Unidos, os comba-

tes no Nagorno-Karabakh e em seu 

torno continuem”. Os três países 

integram o Grupo de Minsk, criado 

em 1994 sob os auspícios da Organi-

zação para a Segurança e Coopera-

ção Europeia (OSCE) para mediar os 

con itos entre a Arménia e o Azer-

baijão. São esperados mais encon-

tros deste grupo em Genebra esta 

semana, segundo a Reuters. 

Perante o terceiro falhanço dos 

esforços internacionais, o Presiden-

te russo, Vladimir Putin, pediu o 

regresso das negociações e admitiu 

o estudo de propostas vindas do 

Governo turco para que o impasse 

seja superado. A Turquia, aliada do 

Azerbaijão, tem criticado duramen-

te a mediação internacional do Gru-

po de Minsk. 

A Arménia acusa Ancara de estar 

a apoiar militarmente o Azerbaijão, 

através do envio de mercenários 

turcos que lutaram na Síria para o 

Cáucaso.

Já morreram 1168 pessoas 
desde o final de Setembro
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A pressão crescente da ciência e, sobretudo, das técnicas sobre a cultura, está ligada (…) à constante 
necessidade de progresso e renovação da produção, ao movimento que imprime a publicidade 
omnipotente, às servidões financeiras de toda a espécie. Dante Panzeri, jornalista argentino

Por António Rodrigues
Jornalista. Escreve à sexta-feiraO mundo que se conta a partir do que se diz

D
ante Panzeri tornou-se uma obsessão para Sebastián Kohan 
Esquenazi desde que este se cruzou, aos 30 anos, com um livro 
do jornalista argentino de que nunca tinha ouvido falar Fútbol: 
la dinámica de lo impensado. Passou anos a tentar localizar os 

herdeiros para reeditar a obra e muitos mais para completar um 
documentário sobre aquele a quem chama “o melhor jornalista de 
desporto da história”. Panzeri escreveu um livro para dizer que o 
futebol não se aprende em livros e para dizer que o futebol é apenas 
um jogo, algo “tão óbvio como perigoso”. O jornalista, cujas 
opiniões contundentes e irredutibilidade de princípios lhe valeram 
grandes dissabores e o relativo esquecimento depois da sua morte, 
foi “um visionário que previu o que iria acontecer com o futebol 
antes de qualquer outro se dar conta” — uma indústria de milhões 
submetida aos interesses de empresários. Como refere Sebastián 
Kohan, no texto que escreveu para a revista Gatopardo, “o futebol 
era do povo até que o mercado, disfarçado de ciência, o roubou”. 
Para Panzeri, no futebol “não havia nada de novo, só o esquecido” e 
que isso do futebol moderno não existia porque, na verdade, só 
havia dois tipos de futebol: o bem jogado e o mal jogado. Porque “o 
futebol, para ser sério, tem de ser jogo”.

P
ara muitos que não viram Pelé a jogar, a memória mais viva é a do 
seu pontapé de bicicleta no encontro entre os prisioneiros aliados 
contra a selecção do III Reich, em que uma equipa de malnutridos 
reclusos, com um guarda-redes americano que nem sequer sabe 

as regras (Sylvester Stallone), consegue impor um empate com sabor 
a vitória à poderosa Alemanha. A certa altura, quando o treinador 
(Michael Caine) explica algumas tácticas, Pelé, com ar de menino 
traquina de bairro, desses que cresceram com a bola coladinha aos 
pés, chega-se à frente e desenha no quadro de ardósia a forma 
melhor de chegar à baliza adversária: ele agarra na bola, finta toda a 
equipa alemã e marca golo. Não foi a única experiência do jogador 
brasileiro no grande ou pequeno ecrã, como lembra o Estadão nesta 
semana em que o antigo craque do Santos completa 80 anos. Mas foi 
no campo que Pelé interpretou a sua maior personagem. Nelson 
Rodrigues foi o primeiro a chamar-lhe “rei”, tinha Pelé apenas 17 anos 
e o Brasil ainda não ganhara o primeiro título mundial: “Dir-se-ia um 
rei, não sei se Lear, se imperador Jones, se etíope. (…) O que nós 
chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. (…) 
Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem 
enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolhento.”

O
 escritor catalão Manuel Vázquez Montalbán morreu no aeroporto de 
Banguecoque de ataque cardíaco num mês de Outubro de há 17 anos e 
em semana de clássico do futebol espanhol, como foi esta, alguns terão 
recordado os seus duelos de antevisão dos jogos nas páginas do El País; 

entre ele, adepto do Barcelona, e Javier Marías, o único seguidor do Real 
Madrid que consegue fazer-nos acreditar por breves instantes que este não 
foi o clube privilegiado no tempo da ditadura. Montalbán sublinhava em 
1973 que “o futebol era uma peça indispensável para a compreensão total de 
trinta anos da História de Espanha” e da afirmação do Barcelona como 
símbolo da resistência catalã ao poder central da ditadura do general 
Franco, representada em campo pelo Real Madrid. Ao mesmo tempo que 
fazia “pela unidade de Espanha mais que outra coisa ou quase ninguém”. Daí 
que os “confrontos” jornalísticos entre os dois escritores por causa de um 
jogo de futebol, pelo menos duas vezes por ano, permitissem ao assunto 
estender-se para outros temas político-sociais. “Eu não estou contra o 
madridismo”, afirmava Montalbán, “alimento esse antagonismo entre o 
Barcelona e o Madrid porque graças a ele evitámos uma nova Guerra Civil, 
apesar de tudo o que fizeram os árbitros para a provocar.”

L
onge dos holofotes do futebol espectáculo há paixões que se explicam 
com argumentos que estão para lá das vitórias, como o facto de um clube 
de Hamburgo, da segunda divisão alemã, ter uma legião de seguidores 
que extravasa as fronteiras da Alemanha e para quem o clube é muito mais 

que um clube, usando a frase com que o Barcelona se define, mas que hoje 
parece mais marketing que identidade. O FC St. Pauli, que nem um título da 
segunda Bundesliga tem em 110 anos de história, é o centro de um culto 
mundial que começou a formar-se nos anos 1980 e desde então só tem 
aumentado. Dois catalães de Barcelona, Carles Viña e Natxo Parra, 
escreveram um livro para tentar explicar “esse clube como nenhum outro”, 
cuja tradução para inglês acaba de sair no Reino Unido. Os adeptos dos 
“piratas da liga” são únicos na sua luta contra todo o tipo de discriminação, na 
prática de integração de refugiados e na sua luta contra a extrema-direita. O 
ano passado, o New York Times publicou um artigo onde contava como num 
obscuro bar de Brooklyn, por baixo da ponte de Williamsburg, um grupo de 
admiradores se juntava semanalmente para ver em diferido os jogos do St. 
Pauli, como forma de partilha para lá do resultado e por aí talvez se explique o 
subtítulo do livro: “Outro futebol é possível.”

Povo roubado 

A fuga de Pelé 

Evitar uma guerra civil 

Mais que um clube 

PPoo
Joorn
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Vinte anos depois do drama eleitoral 

no estado da Florida, que manteve 

os EUA em suspenso durante sema-

nas e sem saber quem seria o novo 

inquilino da Casa Branca, o fantasma 

do Supremo Tribunal norte-ameri-

cano regressou este ano para assus-

tar o país, desta vez num ambiente 

ainda mais tenso e instável do que no 

ano 2000. Numa decisão sobre a 

contagem de votos na Pensilvânia 

— um estado que pode vir a ser a Flo-

rida versão 2020 —, o Supremo dei-

xou em aberto a hipótese de invali-

dar votos por correspondência após 

a eleição de 3 de Novembro. 

Quase ao mesmo tempo, na noite 

de quarta-feira, o Supremo dos EUA 

anunciou duas decisões sobre as 

batalhas judiciais que estão em curso 

na Pensilvânia e na Carolina do Nor-

te, depois ter feito o mesmo, no iní-

cio da semana, sobre o caso do Wis-

consin — três frentes da guerra nos 

tribunais entre o Partido Democrata 

e o Partido Republicano por causa 

dos prazos para a contagem dos 

votos por correspondência. 

Em causa estavam decisões toma-

das pelos tribunais da Pensilvânia, 

pela comissão de eleições da Caroli-

na do Norte e por um tribunal federal 

no caso do Wisconsin. 

Em todos eles, o Partido Democra-

ta pedia que o Supremo dos EUA 

aceitasse os prolongamentos dos 

prazos para a recepção de votos por 

correspondência, e o Partido Repu-

blicano pedia que nem mais um 

boletim fosse contado para além dos 

prazos aprovados pelos legisladores 

nos respectivos congressos. 

Olhadas ao pormenor, as decisões 

permitem traçar um cenário do que 

pode acontecer após a eleição, se os 

resultados em cada um daqueles 

estados — em particular na Pensilvâ-

nia  motivarem queixas por parte da 

candidatura de Donald Trump. 

Na quarta-feira, o Presidente dos 

Donald Trump com a juíza Amy Barrett. Está montado o cenário para um novo drama eleitoral nos EUA

EUA voltou a defender que os votos 

enviados por correspondência não 

devem ser contados para além do dia 

3 de Novembro, e disse esperar que 

os tribunais travem as tentativas do 

Partido Democrata de prolongar esse 

prazo. 

Pandemia e correios 
Em vários estados norte-americanos, 

incluindo a Carolina do Norte e o 

Wisconsin, os votos por correspon-

dência são contados mesmo que 

cheguem depois do grande dia elei-

toral, na maioria dos casos até três 

dias depois — e desde que seja possí-

vel con rmar que foram submetidos 

até ao dia da eleição. 

Mas a pandemia e os atrasos no 

serviço dos correios norte-america-

nos (que o Partido Democrata diz 

terem sido provocados de forma 

intencional pelo novo director, 

nomeado pelo Presidente Trump 

em Maio) provocou uma série de 

decisões, em vários estados, no sen-

tido de se alargarem os prazos pre-

vistos na lei. 

No caso da Pensilvânia, o Supre-

mo Tribunal do estado decidiu que 

os votos por correspondência 

devem ser contados se chegarem 

até à tarde do dia 6 de Novembro, 

com uma autorização especial que 

enfureceu o Partido Republicano: 

não só devem ser contados os que 

tiverem um carimbo dos correios 

que provem o envio até 3 de Novem-

bro, como também os que tiverem 

carimbos ilegíveis ou que de outra 

forma não seja claro que foram 

enviados depois dessa data. 

A contagem dos votos por corres-

pondência assumiu uma importân-

cia inédita na história eleitoral  

dos EUA. Mais cautelosos em rela-

ção às consequências da pandemia, 

os eleitores do Partido Democrata 

têm recorrido ao voto por corres-

pondência para evitarem as las no 

dia da eleição; do outro lado, no 

Partido Republicano, a maioria dos 

eleitores vai votar presencialmente, 

no dia 3 de Novembro. 

Qualquer decisão dos tribunais 

que limite a contagem de votos por 

correspondência será prejudicial 

para a candidatura de Joe Biden. 

Num cenário que ninguém descar-

ta, os resultados provisórios na Pen-

silvânia — que vão ser conhecidos na 

noite de 3 de Novembro — podem ser 

favoráveis a Trump (porque os votos 

dos seus eleitores vão ser contados 

quase todos nessa noite); mas, alguns 

dias depois, com a contagem dos 

votos por correspondência termina-

da, a vitória nal pode ser atribuída 

a Joe Biden (porque os votos por cor-

respondência podem chegar até ao 

dia 6 de Novembro). 

O risco de o país entrar num 

período de grande tensão aumenta 

com a incerteza sobre o comporta-

mento do Presidente Trump, que 

não se comprometeu com uma tran-

sição pací ca de poder e que tem 

Fantasma do Supremo regressa para 
assustar os EUA, agora na Pensilvânia

Depois da Florida em 2000, a Pensilvânia 
pode ser o epicentro de uma batalha pela 
vitória nas eleições deste ano. Uma decisão 
do Supremo não descarta a anulação de 
votos depois de 3 de Novembro

Presidenciais nos EUA
Alexandre Martins

a rmado, sem fundamento, que a 

votação por correspondência tem 

sido fraudulenta. 

A decisão de Barrett 
Na semana passada, o Supremo dos 

EUA tapou um primeiro caminho aos 

republicanos da Pensilvânia, ainda 

antes de o Senado ter con rmado a 

nomeação da juíza conservadora 

Amy Coney Barrett, e numa altura 

em que o tribunal funcionava apenas 

com oito juízes. 

Nessa primeira resposta, a um 

pedido de suspensão imediata da 

decisão do Supremo da Pensilvânia, 

o empate 4-4 fez com que a extensão 

do prazo se mantivesse em vigor, 

com o juiz-presidente, o conservador 

John G. Roberts, a aliar-se aos três 

juízes progressistas. 

Mas assim que a juíza Barrett 

entrou para o Supremo, o Partido 

O risco de o país 
entrar num 
período de  
grande tensão 
aumenta com  
a incerteza sobre  
o comportamento 
do Presidente 
Trump, que não  
se comprometeu 
com uma  
transição pací ca 
de poder



Público • Sexta-feira, 30 de Outubro de 2020 • 33

 
Todos os dias novos desafios de sudoku,

palavras cruzadas de Paulo Freixinho,
problemas de carteio e leilão de bridge

 e um puzzle – novidade – com ilustrações,
fotografias e capas do PÚBLICO. Venha jogar.

Dia 15,
abrimos
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Até 31 de Outubro, o acesso
aos jogos do PÚBLICO é livre

Aponte para aqui a câmara 
ou aplicação do seu telefone 
e carregue no link que
aparece, ou vá a
publico.pt/jogos
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SHAWN THEW/EPA

Eleições  
de 2020 vão 
custar o dobro 
das de 2016

As campanhas eleitorais nos EUA, 

para a Casa Branca e para as duas 

câmaras do Congresso, vão custar 

mais do dobro do total gasto em 

2016. Quando os votos forem con-

tados, a partir de 3 de Novembro, 

os candidatos espalhados por todo 

o país terão movimentado 14 mil 

milhões de dólares (12 mil milhões 

de euros), segundo a estimativa do 

Center for Responsive Politics. 

Há quatro anos, as campanhas 

eleitorais envolveram gastos de 6,3 

mil milhões de dólares. Nas contas 

deste ano, só a corrida presidencial, 

entre Donald Trump e Joe Biden, vai 

movimentar mais dinheiro do que 

todas as eleições federais de 2016: 

7,2 mil milhões de dólares. 

Os bolsos dos candidatos enche-

ram-se com os aumentos signi ca-

tivos nas doações através da Inter-

net, com milhões de pequenos 

doadores incentivados pelas gran-

des diferenças entre as campanhas 

de Trump e Biden; e também com 

o aumento dos cheques dos grandes 

nanciadores — doações milionárias 

que contornam os máximos previs-

tos na lei através de grupos conhe-

cidos como super-PAC. 

Os 14 mil milhões de dólares gastos 

nas campanhas deste ano nos EUA 

representam quase tanto como os 

15,3 mil milhões de euros que Portu-

gal vai receber, a fundo perdido, do 

Fundo de Recuperação da União 

Europeia nos próximos seis anos.  

“Os doadores despejaram somas 

recorde nas eleições intercalares de 

2018, e 2020 parece manter essa ten-

dência, com uma dimensão ainda 

maior”, disse Sheila Krumholz, direc-

tora executiva do Center for Respon-

sive Politics. “Há dez anos, teria sido 

difícil imaginar um candidato presi-

dencial com mil milhões de dólares 

para gastar. A batalha pela nomeação 

da juíza Amy Coney Barrett para o 

Supremo Tribunal dos EUA e as várias 

corridas para o Senado são os motivos 

do aumento das doações.

Republicano fez um novo pedido — 

desta vez para uma decisão urgente 

sobre a matéria de fundo na questão 

da Pensilvânia, algo que costuma 

levar meses a ser decidido. 

E foi essa segunda decisão, anun-

ciada na quarta-feira, que o Partido 

Democrata saudou, mas com muitas 

cautelas. Apesar de terem concorda-

do que não há tempo para decidir 

sobre matéria de fundo antes da elei-

ção, os juízes Samuel Alito, Clarence 

Thomas e Neil Gorsuch, todos da ala 

conservadora do tribunal, disseram 

que o Supremo pode vir a reapreciar 

o caso depois da eleição. 

“Há uma forte possibilidade de 

que a decisão do Supremo Tribunal 

do estado [da Pensilvânia] viole a 

Constituição federal”, disse o juiz 

Alito, numa adenda assinada tam-

bém por Thomas e Gorsuch. 

Ou seja, é possível que os votos por alexandre.martins@publico.pt

correspondência que forem recep-

cionados na Pensilvânia entre 4 e 6 

de Novembro (os tais que podem dar 

a vitória a Biden, e que vão ser postos 

de lado durante a contagem) sejam 

invalidados dias ou semanas mais 

tarde pelo Supremo dos EUA. 

Num sinal de que a vitória de 

quarta-feira no Supremo pode ser 

prematura, o procurador-geral da 

Pensilvânia, Josh Shapiro (do Parti-

do Democrata), apelou aos eleitores 

que “submetam os seus votos por 

correspondência o mais rapidamen-

te possível.” 

A chave para se perceber melhor 

o que pode ainda acontecer está nas 

posições dos outros dois juízes con-

servadores do Supremo Tribunal, 

Brett Kavanaugh e Amy Coney Bar-

rett — ambos nomeados pelo Presi-

dente Trump. 

Na quarta-feira, Barrett não quis 

tomar parte na decisão sobre a Pen-

silvânia, mas não porque tenha acei-

tado o pedido do Partido Democrata 

para se manter à margem de deci-

sões sobre a eleição; a sua recusa 

deveu-se ao facto de não ter tido 

tempo para analisar o caso em pro-

fundidade. 

E o juiz Kavanaugh, apesar de não 

ter posto o seu nome na nota sobre 

a Pensilvânia, assinada pelos juízes 

Alito, Thomas e Gorsuch, já mostrou 

que não concorda com a alteração 

aos prazos de contagem de votos por 

iniciativa dos tribunais. 

Na segunda-feira, quando votou 

contra o prolongamento de três para 

seis dias na contagem de votos por 

correspondência no Wisconsin, 

Kavanaugh indicou que pode vir a 

invalidar os votos na Pensilvânia se 

o assunto for retomado no Supremo 

depois da eleição: “A Constituição 

con a às legislaturas de cada estado, 

e não a juízes federais não eleitos, a 

responsabilidade de responder à 

saúde e à segurança das pessoas 

durante a pandemia de covid-19.” 

Com três juízes conservadores a 

indicarem que podem votar a favor 

de uma nova análise sobre o caso da 

Pensilvânia depois da eleição, e 

outros dois conservadores de quem 

não se espera uma decisão diferente, 

está montado o cenário para um 

novo drama eleitoral nos EUA se o 

candidato que vencer na Pensilvânia 

não tiver um resultado esmagador 

na noite de 3 de Novembro.

ELEIÇÕES EUA
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CULTURA

A arca de tesouros que é o Museu 

Gulbenkian re ecte o gosto so sti-

cado, culto, do milionário arménio 

que em meados do século XX resol-

veu deixar em Portugal a colecção 

riquíssima, diversa, que reuniu 

durante 50 anos. Um acervo que 

nos mostra que Calouste Sarkis Gul-

benkian tinha um pé no passado —

moedas gregas, deuses egípcios; 

tapeçarias do Renascimento, trípti-

cos de escultura góticos, Bíblias ilu-

minadas; códices medievais, pintu-

ra ocidental de artistas como Rem-

brandt, Rubens, Turner, Frans Hals 

ou Domenico Ghirlandaio — e outro 

no presente, dando atenção à arte 

decorativa japonesa ou à produção 

de pintores como Manet, Monet, 

Degas ou Fantin-Latour. Não há, no 

entanto, artista, seu contemporâ-

neo ou não, que Gulbenkian tenha 

coleccionado de forma tão sistemá-

tica como René Lalique.  

Conheceram-se em meados da 

década de 1890, por intermédio da 

célebre actriz francesa Sarah 

Bernhardt, e foram amigos durante 

meio século, até à morte do mestre 

joalheiro que haveria de se notabi-

lizar também na arte do vidro,  

a 1 de Maio de 1945, já depois de 

libertada a sua fábrica de Wingen- 

-sur-Moder, na Alsácia, ocupada 

pelos alemães durante a Segunda 

Guerra Mundial.  

“Não são muitos aqueles a quem 

Gulbenkian chama amigos, mas 

Lalique é um deles. A relação entre 

os dois, sem nunca deixar de ter um 

lado comercial, já que ambos são 

homens pragmáticos e um é artista 

e o outro um coleccionador de arte 

compulsivo, mantém-se sólida”, diz 

Luísa Sampaio, conservadora de 

pintura e escultura do Museu Gul-

benkian, em Lisboa, e responsável 

pela exposição René Lalique e a Ida-

de do Vidro, que ali é inaugurada 

hoje ( ca até 1 de Fevereiro, com 

entrada gratuita).  

São 100 peças de René Lalique que mostram, para além das 
suas jóias sedutoras, mas também com elas, como inovou na 
arte de trabalhar o vidro na primeira metade do século XX. No 
Museu Gulbenkian, até 1 de Fevereiro, com entrada gratuita

Foi há 32 anos que a Gulbenkian 

organizou a última exposição em 

torno do trabalho deste importante 

mestre joalheiro e vidreiro, um 

artista que faz a transição entre o 

nal do século XIX e o século XX, 

época marcada pelo desenvolvi-

mento cientí co, tecnológico e 

industrial, mas também pela devas-

tação provocada pela Primeira 

Guerra Mundial, a que se seguiria 

um período de maior optimismo 

económico, até o crash da bolsa de 

Wall Street, em 1929, dar início à 

Grande Depressão. 

René Lalique (1860-1945) e Calous-

te Gulbenkian (1869-1955) são teste-

munhas desse mundo em ebulição 

e contribuem, cada um à sua manei-

ra, para uma narrativa que dá conta 

de transformações profundas. 

Um material in nito 
Com duas balizas temporais bem 

de nidas — a Exposição Universal de 

1900 e a Exposição Internacional de 

Artes Decorativas e Industriais 

Modernas de 1925 —, René Lalique e 

a Idade do Vidro mostra 100 peças 

em que o artista usa o vidro, material 

que dizia ter possibilidades quase 

Artes
Lucinda Canelas

Uma exposição para ver os vidros 
do joalheiro de Gulbenkian

Não são muitos 
aqueles a quem 
Gulbenkian chama 
amigos, mas 
Lalique é um deles. 
A relação entre os 
dois, sem nunca 
deixar de ter um 
lado comercial, 
mantém-se sólida  
Luísa Sampaio 
Conservadora do Museu 
Gulbenkian

in nitas, provenientes dos museus 

Gulbenkian e Lalique, este último 

instalado na fábrica da Alsácia, e de 

outras colecções privadas.  

“O percurso que propomos é cro-

nológico e tem estas duas balizas 

porque elas representam momentos 

de viragem na carreira do Lalique”, 

explica Luísa Sampaio. O ano de 

1900, diz, é o do “grande triunfo 

junto do público e da crítica, numa 

exposição feita para mostrar o 

poder cultural da França” e em  

que o mestre apresenta o célebre 

peitoral Libélula da colecção Gul-

benkian; 1925 representa a “consa-

gração do vidreiro, do industrial- 

-criador”, numa mostra concebida 

para dar a conhecer o que de melhor 

se estava a fazer nas artes decorati-

vas modernas. 

Os dois momentos são simboliza-

dos na entrada da exposição pela 

gargantilha Gatos (c. 1904), uma jóia 

delicadíssima, feita de pequenos 

quadrados de cristal de rocha gra-

vados com gatos e arbustos, monta-

dos numa estrutura quadriculada 

em ouro, que o artista procura 

esconder, nos pontos de junção, 

com pequenos diamantes; e pelo 

painel decorativo O Soprador de 

Vidro (1925), homenagem de Lalique 

a todos aqueles que se dedicam à 

arte do vidro e, ao mesmo tempo, 

re exo da in uência que nele tem o 

Egipto antigo, um gosto que partilha 

com Gulbenkian.  

“Nestas duas peças está re ecti-

do, também, o fascínio de Lalique 

pelo vidro, por aquilo que um artis-

ta ou um artesão com talento pode 

fazer com ele”, diz a comissária, 

apontando em seguida para a gar-

gantilha: “Esta peça extraordinária 

mostra que o que Lalique procura 

no vidro, seja em vasos ou candeei-

ros, seja em jóias em que aparece 

associado a outros materiais, é a 

transparência, a maneira como ela 

pode pôr a imaginação a funcionar, 

como ela pode jogar com a luz.” 
Percorre-se esta exposição em 

que as jóias e os vidros parecem 

estar à conversa de vitrina para vitri-



Público • Sexta-feira, 30 de Outubro de 2020 • 35

CATARINA GOMES FERREIRA/FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

lcanelas@publico.pt

na — sublinhando a coincidência de 

temas e de in uências no percurso 

deste artista que começa por rece-

ber formação como ourives e joa-

lheiro, trabalhando para grandes 

casas parisienses como a Cartier e a 

Boucheron, e que faz as suas primei-

ras experiências no trabalho do 

vidro em 1891 — e ca-se com a sen-

sação de que Lalique nunca deixou 

de se divertir com os materiais, com 

os objectos que criava. 

Entre a Arte Nova que marca as 

peças da década de 1900 e a Art 

Déco que enquadra as de 1925, René 

Lalique e a Idade do Vidro reúne uma 

multiplicidade de objectos distribuí-

dos por três grandes núcleos. O pri-

meiro, com maior presença de jóias 

e de ourivesaria, tem uma das suas 

âncoras no grande centro de mesa 

Figura Feminina (vidro e prata, c. 

1903-1905), a peça mais cara que 

Gulbenkian comprou a Lalique, mas 

mostra também escultura em vidro, 

peças moldadas a cera perdida, uma 

técnica milenar. No segundo, os 

objectos em vidro ainda denunciam 

a presença da mão do artista, mas 

no terceiro a produção em série ins-

tala-se, com o vidro prensado, 

industrial, dos objectos saídos da 

fábrica Lalique na Alsácia, que 

começa a laborar em 1922.  

Primeiro as jóias 
É pelas jóias, lembra a conservado-

ra Luísa Sampaio, que Gulbenkian 

entra no universo do artista. Fre-

quentador assíduo da sua loja na 

Place Vendôme, em Paris, o colec-

cionador arménio adquire a sua 

primeira peça Lalique — o pendente 

Arvoredo (c. 1899-1900)  em 1899 —, 

dando início a um “catálogo” que 

conta com cerca de 200 criações 

(entre elas 82 jóias) deste francês 

que também se interessou muitíssi-

mo pela relação entre a arte e a 

arquitectura e que, neste âmbito, 

viria a ser responsável por várias 

obras de grande notoriedade, como 

as fontes para a rotunda dos Cam-

pos Elísios (obra já retirada que está 

entre as suas principais encomen-

das públicas) ou a decoração de 

parte do paquete Normandie, à data 

o maior navio do mundo, e das car-

ruagens de primeira classe do com-

boio de luxo que ligava Paris a Nice, 

o Côte-d’Azur Pullman Express.  

“Durante quase 30 anos, Gul-

benkian compra directamente a 

Lalique todas as peças da sua colec-

Lalique cava 
irritadíssimo 
quando produzia 
jóias e o copiavam, 
e foi por isso que 
registou dezenas 
de patentes de 
processos de 
trabalho do vidro 
 

É claro que não há 
um Lalique 
popular, mas ele 
preocupou-se em 
trabalhar também 
para o dia-a-dia. 
Queria que a 
beleza entrasse  
na vida de todas  
as pessoas 
Luísa Sampaio 
Conservadora do Museu 
Gulbenkian

ção, à excepção de uma. As 

jóias nunca foram usadas e os 

vidros e outras peças de ourive-

saria cumpriam a sua função de 

decorar a casa de Gulbenkian na 

Avenue d’Iéna.” 

Era neste palacete, o número 51 

da prestigiada avenida parisiense, 

que Gulbenkian dava a ver, entre 

pintura, mobiliário e tapeçaria, os 

seus vidros e jóias Lalique, cuidado-

samente dispostos nas célebres 

vitrinas desenhadas por Edgar 

Brandt, como se estivessem num 

museu.  

Arte para todos 
Se é verdade que Lalique tinha na 

sua recheada carteira de clientes 

representantes de uma certa aristo-

cracia menos conservadora e de 

uma burguesia muito endinheirada, 

ambas dispostas a pagar bem pela 

novidade e pelo arrojo que caracte-

rizavam as peças do artista, também 

é verdade que cedo se deixou envol-

ver pela ideia de “arte social”.  

O vidro, um material barato, resis-

tente e versátil, tornou-se o veículo 

ideal para as suas múltiplas expe-

riências — “ cava irritadíssimo 

quando produzia jóias e o copia-

vam, e foi por isso que registou 

dezenas de patentes de processos 

de trabalho do vidro” — e para che-

gar ao quotidiano da classe média 

que, no pós-Primeira Guerra, come-

çava a ganhar expressão.  

“É claro que não há um Lalique 

popular, como não há uma Chanel 

popular. Ele nunca foi acessível a 

todos, mas preocupou-se em traba-

lhar também para o dia-a-dia, com 

a sua produção em série, industrial, 

de utilitários de mesa. Ele queria 

que a beleza entrasse na vida de 

todas as pessoas. O ideal era esse: 

mais do que o luxo, a beleza”, acres-

centa Luísa Sampaio.  

Lalique, garante a curadora, pen-

sa da mesma maneira peças para 

clientes especiais, únicas, e as do 

quotidiano, como um serviço 

de mesa ou um pesa-papéis, 

de que há exemplares pre-

sentes nesta exposição. 

“Cada objecto, seja mais 

manual, seja industrial, 

parece ter o seu próprio 

processo de produção, uma 

solução técnica feita à medi-

da, tal é a capacidade de 

invenção de Lalique, sobretu-

do nos vidros”, diz, acrescen-

tando que, na joalharia, foi a 

introdução de materiais novos, 

mais baratos, que lhe permi-

tiam fazer peças de maiores 

dimensões, que o distinguiu. 

Vidro, mar m, esmalte, chi-

fre, opalas e outras pedras 

semipreciosas, por vezes combina-

das com ouro, prata ou até peque-

nos diamantes, dão origem a objec-

tos muito so sticados que vão bus-

car inspiração à Antiguidade 

clássica, à escultura gótica ou às 

estampas japonesas.  

“Acima disto tudo está, natural-

mente, a natureza. Nas jóias e nos 

vidros, é a ela que Lalique volta sem-

pre, mas a olhar para a frente, a pen-

sar no que ainda não foi feito.” 

O pendente Orquídea — “o tema 

da mulher- or está muito presente, 

simbolizando a mulher que se trans-

forma, como a borboleta, que vai de 

uma forma monstruosa a uma for-

ma belíssima” —, os vasos Górgonas 

e Três Peixes “Grondins”, e o frasco 

de perfume Sereias, em vidro e ouro 

(o artista trabalha muito para a 

indústria perfumeira moderna no 

seu arranque), estão entre os 

highlights desta exposição que coin-

cide com o encerramento temporá-

rio da Sala Lalique do Museu Gul-

benkian para trabalhos de requali-

cação que deverão prolongar-se 

até ao início de 2021. Nela se mos-

tram, também, os vasos Bacantes e 

Languedoc, que ainda hoje são pro-

duzidos.  

“Lalique cria para uma mulher 

moderna, algo extravagante, de que 

Sarah Bernhardt é o paradigma”, 

defende Luísa Sampaio. “Uma 

mulher com dinheiro que começa a 

reclamar alguma independência e a 

decidir o que comprar para si e para 

a casa. Cria para um mundo em 

transformação, com uma imaginação 

prodigiosa, capaz de coisas simulta-

neamente belas e assustadoras.” 

Calouste Gulbenkian, que 

morreu dez anos depois de 

René Lalique em Lisboa, 

cidade a que chegou com a 

mulher, Nevarte, a secre-

tária, o massagista e o 

seu chef em plena Segun-

da Guerra Mundial, reu-

niu uma das melhores 

colecções do mundo 

deste artista a quem cha-

mava amigo. 

No pendente Orquídea, 
Lalique aborda um dos 
seus temas de eleição, a 
mulher-flor. É também 
de vidro e ouro o frasco 
de perfume Sereias, 
moldado em cera 
perdida, técnica manual 
bem diferente da do 
vaso Cluny

o 



MECENAS MÚSICA CORALMECENASMECENAS OUTONO EM JAZZAPOIO MECENAS WORTEN DIGITÓPIAMECENAS BOLSAS SANTANDER PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE

MECENAS DAS VISITAS GUIADASMECENAS CICLO MDS MECENAS CICLO SOGRAPEMECENAS CICLO 
RITO DA PRIMAVERA

MECENAS PRÉMIO  
NOVOS TALENTOS AGEAS

COMPANHIA AÉREA 
DA CASA DA MUSICA

06.11 sexta · 21:30 sala suggia

SINFONIA HERÓICA

ORQUESTRA SINFÓNICA  

DO PORTO CASA DA MÚSICA

STEFAN BLUNIER direcção musical 
obras de HAYDN e BEETHOVEN 

À VOLTA DO 
BARROCO
07–14.11

07.11 sábado · 18:00 sala suggia

ALEXANDRE 
THARAUD
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP · ANO FRANÇA

MÚSICA PARA VERSAILLES 

o repertório do disco aclamado  
pela crítica internacional

08.11 domingo · 10:30 e 15:00 sala de ensaio 2

MUSA
SERVIÇO EDUCATIVO 

OFICINA PARA BEBÉS E SEUS ACOMPANHANTES

ANA BENTO e BRUNO PINTO formadores

0–18 meses

08.11 domingo · 18:00 sala suggia

SUITE DE BACH

ANO FRANÇA

1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

PETER RUNDEL direcção musical 
WORTEN DIGITÓPIA electrónica
ASHOT SARKISSIAN violino 
obras de NUNO LOBO e MANOURY 
2ª PARTE

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

LAURENCE CUMMINGS cravo e direcção musical 
Suite para orquestra n.º 4, em Ré maior de BACH

10.11 terça · 19:30 sala suggia

MÚSICA LUMINOSA
ANO FRANÇA

1ª PARTE

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

LAURENCE CUMMINGS cravo e direcção musical 
obras de RAMEAU e REBEL 
2ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

PETER RUNDEL direcção musical 
NICHOLAS HODGES piano
obras de MANOURY e DEBUSSY/GALE 

14.11 sábado · 10:30 ou 14:30 sala de ensaio 2

O HERÓICO BEETHOVEN
SERVIÇO EDUCATIVO · OFICINA PARA FAMÍLIAS

ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e PAULO NETO 

formadores

> 6 anos

novembro 2020 www.casadamusica.com 
+351 220 120 220

visitas guiadas + 351 220 120 210 
restaurante + 351 220 107 160

14.11 sábado · 16:00 sala 2

O OLHO ESQUERDO  
DE JÚLIO VERNE
SERVIÇO EDUCATIVO · CONCERTO PARA FAMÍLIAS

MÁRIO JOÃO ALVES concepção e direcção artística
ÓPERA ISTO co-produção

> 6 anos

14.11 sábado · 18:00 sala suggia 

O GÉNIO  
DE MOZART

ORQUESTRA SINFÓNICA  

DO PORTO CASA DA MÚSICA

JOSEPH SWENSEN direcção musical 
obras de MOZART

15.11 domingo · 10:30 e 15:00 sala de ensaio 2

BRINCAR COM MOZART
SERVIÇO EDUCATIVO 

OFICINA PARA BEBÉS E SEUS ACOMPANHANTES 

ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e SOFIA NEREIDA 
formadores

18 meses-3 anos

17.11 terça · 19:30 sala 2 

SORAIA CARDOSO
PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

21.11 sábado · 18:00 sala suggia

BEETHOVEN 
PASTORAL
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN

ORQUESTRA SINFÓNICA  

DO PORTO CASA DA MÚSICA

PABLO RUS BROSETA direcção musical 
obras de DEAN e BEETHOVEN 

22.11 domingo · 10:30 e 15:00 sala de ensaio 2

SELVA SINFÓNICA
SERVIÇO EDUCATIVO 

OFICINA PARA BEBÉS E SEUS ACOMPANHANTES

JOANA ARAÚJO e TIAGO OLIVEIRA formadores

3–6 anos

22.11 domingo · 21:00 sala 2

JP COIMBRA

Promotor: Pinuts Music Agency

25.11 quarta · 21:30 sala suggia

TIAGO NACARATO

Promotor: Primeira Linha
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APOIO INSTITUCIONALPATROCÍNIO  
SUPER BOCK UNLOCK

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS CICLO PIANO 
FUNDAÇÃO EDP

novembro 2020

27.11 sexta · 21:00 sala suggia 

MUSSORGSKI 
ORQUESTRADO

ORQUESTRA SINFÓNICA  

DO PORTO CASA DA MÚSICA

BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
MARTYN JACKSON violino
obras de SCHREKER, RAVEL e MUSSORGSKI/

GOEHR

28.11 sábado · 21:00 sala suggia

ORNETTE, WHAT  
IS THIS?

ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS

PEDRO GUEDES direcção musical 
PERICO SAMBEAT e RICARDO TOSCANO  
saxofone alto 
CARLOS AZEVEDO, PEDRO GUEDES,  
OHAD TALMOR e GUILLERMO KLEIN arranjos

29.11 domingo · 10:00 e 16:00 sala 2

CARNAVAL DOS ANIMAIS
SERVIÇO EDUCATIVO 

CONCERTO PARA BEBÉS E SEUS ACOMPANHANTES

FACTOR E! direcção artística
DANIEL SOUSA, INÊS LAPA, JOAQUIM ALVES,  

ÓSCAR RODRIGUES e TIAGO OLIVEIRA 

interpretação

0–6 anos

29.11 domingo · 12:00 sala suggia

QUADROS DE UMA 
EXPOSIÇÃO
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS 

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

ORQUESTRA SINFÓNICA  

DO PORTO CASA DA MÚSICA

BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
concerto comentado por RUI PEREIRA

Quadros de uma Exposição de MUSSORGSKI/
GOEHR
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CULTURA

Breves

Política cultural

Livros

DGArtes reforça 
programas de apoio a 
projectos em 1,173M€

Francisco José 
Viegas vence Prémio 
Fernando Namora

O Ministério da Cultura vai 
reforçar em 1,173 milhões de 
euros as verbas disponíveis 
para os três concursos do 
programa de apoio a projectos 
da DGArtes. Estas linhas 
tinham uma dotação inicial de 
2,8 milhões, que sobe agora 
para cerca de 3,97 milhões. 
Serão disponibilizados mais 
290 mil euros para os 
domínios da programação e 
desenvolvimento de públicos, 
mais 720 mil euros para a área 
da criação e da edição, e mais 
163,68 mil euros para a 
internacionalização. As 
candidaturas aos três 
programas abriram no final de 
Maio e encerraram a 2 de 
Julho, tendo a DGArtes 
protelado para Novembro a 
divulgação dos resultados.

O escritor Francisco José 
Viegas venceu o Prémio 
Literário Fernando Namora 
pelo seu mais recente 
romance, A Luz de Pequim. O 
galardão, com um valor 
pecuniário de 15 mil euros, 
distingue anualmente o autor 
da melhor obra de ficção 
editada no ano anterior. Na sua 
23.ª edição, o júri, presidido 
por Guilherme d’Oliveira 
Martins, escolheu “uma obra 
que interroga o tempo e o que 
fazemos com ele”, um 
“romance de avaliação de 
experiências passadas e 
incertezas actuais”. Instituído 
pela Estoril-Sol, em 1988, para 
comemorar o cinquentenário 
da vida literária de Fernando 
Namora, este prémio foi já 
atribuído a João de Melo, 
Mário de Carvalho, Luísa Costa 
Gomes ou Julieta Monginho. 

Regressa hoje aos ecrãs após um ano 

de triunfo na cultura pop, um lho da 

televisão da Internet: Baby Yoda (e 

não The Child, o seu nome o cial) é a 

estrela de The Mandalorian, a série 

Star Wars que se estreou apenas nos 

EUA em Novembro de 2019 mas que 

logo se tornou um fenómeno global, 

a cavalo entre dois tempos, o do strea-

ming e o da nostalgia. Nomeada para 

o Emmy de Melhor Série Dramática, 

motor de milhões de subscrições do 

serviço Disney+, é com ela que o 

império Disney contra-ataca e dispu-

ta terreno aos seus concorrentes na 

arena do streaming. 

A segunda temporada da série, aca-

bada de lmar dias antes do Grande 

Con namento de Março, estreia-se 

hoje no Disney+. A importância do 

momento tem sido assinalada com 

acções promocionais como a exposi-

ção, por estes dias, na National 

Gallery de Londres, de um retrato a 

óleo das duas personagens principais, 

o caçador de recompensas a quem 

chamam “Mando”, por ser do povo 

Mandalorian, e o pequeno Jedi verde. 

Quando a plataforma chegou a Por-

tugal, em Setembro, o primeiro epi-

sódio da série foi exibido em simultâ-

neo nos canais Fox (agora detidos 

pela Disney). 

Passada nos interstícios de dois 

lmes da saga Star Wars, O Regresso 

de Jedi (1983) e O Despertar da Força 

(2015), a série deu um novo rosto ao 

universo. Mas o Mandalorian do títu-

lo, interpretado por Pedro Pascal 

(Narcos, A Guerra dos Tronos), é um 

eterno e contido mascarado. O actor 

diz por isso não ser apenas a nova 

“silhueta” da saga, como brincou na 

revista Variety, porque o principal 

rosto actual de Star Wars é mesmo o 

de uma criança alienígena verde que 

enterneceu meio mundo. A persona-

gem é maior do que a sua série. 

E Baby Yoda é dos espectadores e 

dos internautas, que mesmo sem o 

serviço legalmente disponível nos 

seus países o baptizaram, zeram 

com ele milhentos memes, musicais 

Hoje, o império Disney  
contra-ataca com Baby Yoda

dutor executivo Dave Filoni, discípu-

lo não o cial do autor da saga, George 

Lucas, passou das séries de animação 

Star Wars (como Clone Wars) para a 

construção de The Mandalorian. 

Em 2019, a Disney contrariou os 

seus instintos, que lhe renderam 3,8 

mil milhões de euros em vendas de 

merchandising geral no ano anterior, 

e, para não estragar a surpresa que 

foi a revelação da personagem no 

nal do episódio de estreia no Dis-

ney+, não fez produtos com a perso-

nagem. “Sabíamos que poderíamos 

ter a desvantagem de não ter brinque-

dos na data certa, mas em troca con-

dido conscientemente pelo menos 

2,5 milhões de euros em vendas pos-

síveis. Este ano, pelo contrário, já há 

um manancial de material Baby Yoda 

para comprar. 

No Natal passado, a Parrot Analytics 

avaliou que The Mandalorian era 31 

vezes mais procurada do que séries 

como Stranger Things para ver em 

streaming. Baby Yoda é também um 

símbolo do modelo de negócio do 

Disney+, serviço que já tem mais de 

60 milhões de subscritores (a líder e 

pioneira Net ix tem cerca de 190 

milhões) graças à combinação de 

biblioteca de franchises e marcas 

(Marvel, Star Wars, Pixar, National 

Geographic) e ao trunfo que é ter a 

série imperdível, o Stranger Things de 

2019-20, para gerar atenção. No strea-

ming, angariar novos subscritores é 

muito mais importante do que vender 

guras coleccionáveis ou t-shirts de 

The Child a beber uma sopinha. 

Numa altura em que a pandemia 

acelerou a importância do streaming 

como espaço de estreia, a importân-

cia de The Mandalorian é grande 

como pista para o futuro. “Há uma 

fronteira muito ténue entre o que 

está nos cinemas e o que está nos 

ecrãs de casa”, disse Jon Favreau à 

Hollywood Reporter. “As coisas que 

só podíamos ver no cinema agora 

vemos via streaming e o mesmo pode 

acontecer no sentido inverso”, com-

pletou na Variety, abrindo a porta à 

expansão de The Mandalorian para 

o grande ecrã.

Televisão
Joana Amaral Cardoso

Com a segunda temporada 
de The Mandalorian, 
regressa aos ecrãs uma 
personagem que é filha da 
televisão da era Internet

Baby Yoda é um 
dos grandes 
trunfos da Disney+, 
que já tem mais de 
60 milhões de 
subscritores 

LUCASFILM

Baby Yoda tornou-se um fenómeno global, mesmo quando a série ainda só estava disponível nos EUA

joana.cardoso@publico.pt

do TikTok, uma conta de fãs no Twit-

ter e centenas de versões artesanais 

no site Etsy para preencher o vazio 

o cial de merchandising e continuar 

a brincar à nova sensação Star Wars. 

“É uma prova do poder das redes 

sociais. Nunca vimos uma coisa 

assim”, disse na altura à BBC o vice-

presidente de licenciamento da 

Lucas lm, Paul Southern. Segundo o 

site Axios, na semana após a sua 

estreia a personagem verde gerou o 

dobro das interacções nas redes 

sociais e o dobro de notícias de qual-

quer dos candidatos à nomeação 

democrata à Casa Branca. 

O Stranger Things de 2019-20 
The Mandalorian vive em dois tem-

pos. O da Internet que tudo sabe e 

revela, das empresas preparadas para 

lucrar com cada peça Lego ou refei-

ção fast food associada ao Baby Yoda, 

e o da nostalgia dos anos 1970 e 80, 

em que todas as surpresas eram pos-

síveis. Até na forma como chega, uma 

vez por semana e não no modelo 

Net ix que disponibiliza todos os epi-

sódios de uma só vez, é dual. 

Esta é a primeira série de acção real 

do valioso universo Star Wars e tem 

um tom bem a nado: é um western 

espacial e uma “buddy comedy”, uma 

história de mestre e jovem protegido 

itinerantes, um Kung Fu sem David 

Carradine, um Clint Eastwood com 

uma carga em forma de bebé numa 

história simples que impressionou 

tanto os subscritores da plataforma 

de streaming da Disney quanto a 

indústria que vota os Emmys. O pro-

seguimos um entusiasmo à volta da 

personagem porque toda a gente sen-

tiu que a tinha descoberto em conjun-

to”, disse o criador da série, Jon 

Favreau à Hollywood Reporter. 

Favreau procurava, como tanta 

cultura popular neste século, emular 

a experiência que teve enquanto 

criança, num mundo sem Internet e 

com mais espanto. Em 1977, após o 

sucesso do primeiro lme Star Wars, 

também não houve brinquedos no 

Natal por pura falta de preparação da 

Lucas lm. Agora, a Disney terá per-
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Para o acesso equitativo à vacina, 
qual a receita? Mais dinheiro

O resultado da terceira fase dos tes-

tes das vacinas mais promissoras 

para a covid-19 será conhecido nas 

próximas semanas. A maioria das 

vacinas que chegaram a esta fase 

teve origem em laboratórios de paí-

ses ricos, como os EUA, o Reino Uni-

do, ou foi desenvolvida em centros 

de investigação da União Europeia. 

O Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo das Doenças (ECDC) já 

publicou uma nota a reforçar a 

necessidade de uma futura vacina-

ção em massa nos países europeus e 

a comunidade cientí ca começa a 

projectar como será o acesso dos 

países mais pobres aos futuros fár-

macos. Serão precisos mais cinco mil 

milhões de dólares (4200 milhões de 

euros) até nal de 2021 para que a 

vacina chegue de forma equitativa a 

todos os países e os exemplos do pas-

sado, assim como os primeiros meses 

da pandemia, obrigam a cautelas. 

“Um número substancial de pes-

soas não é abrangida pelos progra-

mas de saúde, por estarem geogra-

camente demasiado afastadas ou 

por ser inseguro chegar a essas 

zonas”, explica Maria Moutinho de 

Almeida, médica e investigadora do 

Centro de Investigação sobre a Epi-

demiologia dos Desastres (CRED), 

da Universidade Católica de Lovai-

na, na Bélgica. 

Além da falta de investimento em 

cuidados primários, a especialista 

destaca “as questões logísticas” ine-

rentes à expansão de uma vacina 

experimental ou de um tratamento. 

“Um grande desa o é o aprovisiona-

mento, que não depende apenas do 

transporte, mas também da capaci-

dade das cadeias de frio para a vaci-

na se manter e caz até ser adminis-

trada”, refere. “Assegurar que uma 

arca frigorí ca se mantém ligada à 

corrente eléctrica durante todo o 

transporte e todo o tempo de arma-

zenamento não é evidente neste 

contexto.” 

Este é, aliás, um problema referido 

por Rebecca Grais, directora do Epi-

centre, o centro de investigação e 

vigilância epidemiológica dos Médi-

Após o desenvolvimento da vacina, o processo é longo, sobretudo para países com sistemas de saúde débeis. 
A logística, os con itos e o dinheiro necessário são um desa o para que a vacina chegue a quem precisa dela

extensa e chegue a todas as popula-

ções, será difícil controlar totalmen-

te a pandemia”, diz-nos. 

Mas o travão ao acesso global a 

uma futura vacina pode ocorrer ain-

da a montante e os exemplos do pas-

sado são prova disso. Segundo a 

revista Nature, em 2004, quando 

foram conhecidos os primeiros casos 

do vírus H5N1, que causa a gripe das 

aves, houve negociações encabeça-

das pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) para que uma eventual 

vacina fosse partilhada a uma larga 

escala. As negociações falharam e 

não tiveram consequências maiores 

porque o surto foi contido. 

Vender a “quem paga mais” 

Cinco anos mais tarde, com uma 

nova ameaça de pandemia pelo vírus 

H1N1, os países mais ricos compra-

THOMAS PETER/REUTERS

A aliança Covax, que conta com mais de 180 países, precisa de cinco mil milhões de dólares até ao fim de 2021 para distribuir uma vacina

populações sob controlo de grupos 

armados que não pertencem ao 

Estado exige grande capacidade de 

negociação.” 

Para contornar os problemas nas 

regiões mais sensíveis, Chime Nna-

di, pro ssisonal de saúde pública 

que trabalhou com consultor da 

ONU para regiões em con ito, expli-

ca que é necessário “ganhar a con-

ança para se cooperar com as 

comunidades locais”. Entre os paí-

ses onde a situação poderá ser mais 

complexa, o vacinológo destaca o 

Afeganistão (mais de 40 mil infec-

ções e 1500 mortes por covid-19), a 

Líbia (mais de 50 mil casos e 800 

mortes) ou a Somália (mais de três 

mil casos e 100 mortes). “A menos 

que as futuras vacinas para a covid-

19 se tornem acessíveis e a cobertu-

ra vacinal seja verdadeiramente 

Covid-19
Ivo Neto

ram quase todas as doses de vacinas 

em produção, prometendo à OMS e 

à ONU que iriam doar parte das enco-

mendas às economias mais frágeis. 

Alguns desses países abandonaram 

o acordo, para manter stocks. 

Dez anos depois, semanas antes 

de grande parte dos países desenvol-

vidos declararem situações de emer-

gência por causa da covid-19, Donald 

Trump terá tentado adquirir o stock 

completo de uma vacina em desen-

volvimento pela empresa alemã 

CureVac. Mais um sinal da falta de 

colaboração internacional, quando 

máscaras ou álcool-gel eram motivo 

de tensões diplomáticas. 

“Pode acontecer [com a vacina], 

por más intenções ou por burocra-

cia, que determinados países tentem 

ter acesso a vacinas ou a tratamentos 

antes dos outros”, admite ao c

cos Sem Fronteiras. “Em algumas 

zonas de África, por exemplo, temos 

de pensar nas cadeias de frio, na 

apresentação, no tipo de vacina e na 

forma como se vai adaptar a popula-

ções imunocomprometidas. Isto 

signi ca que muitas das vacinas em 

desenvolvimento e com grande 

potencial terão de ser alvo de testes 

mais amplos para corresponder à 

necessidade dessa região”, diz ao 

PÚBLICO.  

Os con itos armados 
Além das condições de infra-estru-

turas, Maria Moutinho de Almeida 

destaca os problemas ligados a con-

itos bélicos em áreas como o Médio 

Oriente ou África. “Há grupos arma-

dos que desconhecem as conven-

ções de Genebra e atacam serviços 

e pro ssionais de saúde. O acesso às 
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PÚBLICO Miguel Gouveia, especia-

lista em Economia da Saúde, da Uni-

versidade Católica de Lisboa. Além 

disso, e por ser “possível ocorrer um 

estrangulamento na produção”, é 

preciso ter em conta “a tentação dos 

produtores em dar prioridade a 

quem paga mais, ou seja, aos países 

mais ricos”. 

Nesse sentido, vários países, 

incluindo Portugal, têm feito acordos 

de compra para poderem ter acesso 

às vacinas de forma mais imediata 

possível. “O problema com esta de

nição de prioridade é que poderá não 

respeitar as prioridades baseadas nas 

necessidades”, esclarece. Para Gou-

veia, “o melhor que pode acontecer 

é a produção de vacinas ser expandi-

da tão rapidamente que estas distor-

ções acabam por não ter qualquer 

impacto na saúde global”. 

Cinco mil milhões de dólares 

“Uma coisa é criar, outra é produzir, 

outra é distribuir e ainda outra é ser 

capaz de adquirir. Pelo menos demo-

rará algum tempo”, antecipa Bernar-

do Gomes, epidemiologista do Insti-

tuto de Saúde Pública da Universida-

de do Porto, que destaca a 

importância de priorizar as zonas 

mais afectadas. Mais uma variável 

que, nota Miguel Gouveia, pode pri-

vilegiar o acesso dos mais ricos: “É 

preciso ter em conta que os países 

mais ricos são os que têm popula-

ções mais envelhecidas e maiores 

concentrações de população de ris-

co.” Além da competição, Bernardo 

Gomes frisa que qualquer país que 

consiga uma vacinação aceitável da 

população pode ver os avanços com-

prometidos pela situação do país ao 

lado, o que reforça a necessidade da 

colaboração entre países: “O descon-

trolo em países limítrofes é uma 

preocupação até se conseguirem 

números robustos de indivíduos 

imunizados.” 

Neste sentido, Rebecca Grais des-

taca o exemplo da campanha para a 

vacina meningocócica C conjugada, 

contra a meningite A, aplicada em 

países como o Senegal, o Chade e o 

Gana. “Houve uma estratégia de dis-

tribuição e uma clara identi cação 

de onde seriam administradas e por 

quem. Havia também um plano cla-

ro de compras, do funcionamento 

da cadeia de suprimentos e distribui-

ção que abrangia todos os critérios 

para a sustentabilidade”, refere. 

E é para replicar o sucesso de cam- ivo.neto@publico.pt
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panhas como esta que se desenvol-

veu a Covax, uma aliança que junta 

a OMS, a GAVI e a Aliança para Ino-

vações em Preparação para Epide-

mias (CEPI) e que conta com mais de 

180 países. “O objectivo inicial passa 

por ter dois mil milhões de doses 

disponíveis no nal de 2021, para 

proteger as pessoas de risco e as mais 

vulneráveis, assim como os trabalha-

dores na linha da frente do combate 

ao vírus”, revela ao PÚBLICO fonte 

da GAVI, uma iniciativa da Fundação 

Bill e Melinda Gates, que funciona 

desde 2000. Normalmente, segundo 

esta fonte, uma vacina demora sete 

a 20 anos a estar disponível. “Graças 

a pagamentos adiantados de econo-

mias que integram a Covax, foi pos-

sível ajudar a reduzir o cronograma 

de desenvolvimento da vacina para 

a covid-19, garantindo matérias-pri-

mas e dando início ao fabrico e pro-

dução em grande escala ainda duran-

te a fase de desenvolvimento”, expli-

ca. Das nove vacinas apoiadas por 

esta aliança, oito estão já em testes 

clínicos. 

Para que o projecto torne possível 

fazer chegar a todo o mundo uma 

futura vacina, a aliança estabeleceu 

como meta os dois mil milhões de 

dólares até ao nal deste ano, tendo 

já angariado 1800 milhões. “Precisa-

mos urgentemente de juntar mais 

cinco mil milhões de dólares até ao 

nal de 2021 para assegurar um aces-

so equitativo e fazer chegar a vacina 

a quem mais precisa dela.” 

Um valor, ainda assim, muito mais 

baixo do que aquele a pagar se a vaci-

na for negada a certas partes do glo-

bo. Segundo um estudo da Rand 

Europa, organização europeia sem 

ns lucrativos, se os países com eco-

nomias mais frágeis tiverem acesso 

limitado a uma futura vacina, o preço 

para a economia global será de 153 

mil milhões de dólares. Só os EUA 

perderiam 16 mil milhões ao ano, e a 

União Europeia 40 mil milhões. “O 

estudo demonstra que o esforço glo-

balmente coordenado é chave para 

combater a pandemia, em termos de 

saúde pública e económicos. Se mui-

tos países seguirem ‘o nacionalismo 

das vacinas’, isso pode afectar o aces-

so dos mais pobres”, assume Marco 

Hafner, autor do estudo. “Há poten-

ciais ganhos nanceiros ao assegurar 

que a futura vacina chegue a todas as 

pessoas.”

Quantas vacinas estão a ser 
desenvolvidas? 
De acordo com um documento 
deste mês da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), há 44 
vacinas candidatas em ensaios 
clínicos; destas, dez estarão já na 
última fase (fase 3). A lista das 
vacinas numa etapa ainda 
pré-clínica e que, por isso, não 
estão ainda a ser testadas em 
humanos, inclui 154 propostas. 
Quando haverá uma vacina? 
De acordo com os anúncios mais 
optimistas, algumas vacinas para 
a covid-19 podem concluir os 
ensaios clínicos até ao final deste 
ano e com a expectativa de 
serem aprovadas para utilização 
em 2021. Porém, além deste 
complexo trabalho, há ainda que 
enfrentar os obstáculos 
logísticos da sua produção em 
massa e da sua distribuição em 
todas as partes do mundo, mais 
e menos desenvolvidas. O 
carácter excepcional desta 
pandemia poderá acelerar os 
passos de produção, aquisição e 
fornecimento da vacina, mas, 
ainda assim, o processo deverá 
demorar bastante tempo. Alguns 
especialistas referem que a 
imunização da população de 
todo o mundo poderá só estar 
totalmente concluída em 2024. 
Quais os grupos prioritários 
para a toma da vacina? 
A distribuição global de vacinas 
entre países deve ser orientada 
por um quadro ético produzido 
pela OMS. As orientações das 
autoridades de saúde têm 
referido que entre os grupos 
prioritários estão os idosos, os 
profissionais de saúde ou da 
assistência social na “linha da 
frente” e as populações 
consideradas como de alto risco 
(pessoas com mais de 65 anos 
ou problemas subjacentes, 
como pessoas com doenças 
cardiovasculares ou diabetes). 
Poderão existir vacinas 
diferentes para cada subtipo da 
população (grávidas, idosos, 
crianças, etc.)? 
Não se sabe. Só quando os 

projectos de 
desenvolvimento 
dos produtos 
chegarem ao fim é 
que será possível saber 
quais os resultados obtidos 
e perceber para que indivíduos 
as vacinas provaram ser seguras e 
eficazes. A definição das pessoas 
que podem ser imunizadas 
depende do tipo de amostra 
incluído nos ensaios, que só será 
conhecido no final do processo. 
São os responsáveis pelo 
desenvolvimento da vacina que 
devem dizer a quem se destina. 
Será preciso tomar a vacina 
todos os anos, como acontece 
com a da gripe sazonal? 
Ainda não se sabe. Muitos 
cientistas defendem que esta é 
uma hipótese muito provável, 
tendo em conta que estamos a 
lidar com um vírus respiratório e 
que, por isso, poderá manifestar 
as mesmas oscilações sazonais 
de outros vírus semelhantes. 
Qual será a eficácia da vacina? 
Não se sabe. Porém, muitas das 
vacinas hoje administradas à 
população mundial não têm uma 
eficácia total. Segundo algumas 
informações que têm sido 
publicadas sobre os projectos 
em curso, estas vacinas podem 
ter uma eficácia que estará entre 
os 50% e os 70%. Na maioria dos 
países, para que uma vacina seja 
considerada útil para o seu 
propósito de imunização, tem de 
oferecer, pelo menos, a garantia 
de 50% de eficácia. Este nível de 
eficácia é semelhante ao da 
vacina anual contra a gripe. 
Mesmo com uma eficácia a partir 
dos 50%, uma pessoa vacinada 
contra o SARS-CoV-2 
desenvolverá uma doença 
menos grave se for infectada. 
Como está a ser desenvolvida a 
vacina da covid-19? 
Grande parte das vacinas 
baseia-se na apresentação de 
uma forma enfraquecida de um 
agente infeccioso (como um 
vírus ou bactéria) que permite 
que o nosso sistema imunitário 
construa uma memória do 

mesmo, para que o reconheça e 
o combata antes que nos deixe 
doentes. Algumas das vacinas 
candidatas para a covid-19 usam 
este método. Outros projectos 
recorreram a novas abordagens: 
as vacinas de ARN e ADN. Em vez 
de introduzir antigénios (uma 
substância que faz com que o 
seu sistema imunitário produza 
anticorpos), as vacinas de ARN e 
ADN entregam ao nosso 
organismo o código genético 
para que o sistema imunitário 
produza o próprio antigénio. 
Qual é o objectivo da Covax? 
A Covax é um esforço mundial 
para desenvolver, fabricar e 
distribuir equitativamente 
vacinas da covid-19 seguras e 
eficazes, co-liderado pela OMS, 
pela Aliança Global para as 
Vacinas (GAVI) e pela Aliança 
para a Inovação na Preparação 
para Epidemias (CEPI). O seu 
objectivo é proporcionar a todos 
os países participantes (são 
agora 184) um acesso equitativo 
e progressivo a dois mil milhões 
de doses de vacinas até ao final 
de 2021. Os EUA não quiseram 
fazer parte desta aliança.  
Será possível controlar esta 
pandemia sem uma vacina? 
Uma vacina e uma estratégia 
eficaz de vacinação serão uma 
preciosa ajuda para alcançar a 
ambicionada imunidade contra 
este vírus. Os especialistas têm 
frisado que, mais importante do 
que chegar a uma vacina, é 
conseguir uma cobertura da 
vacinação. Uma vacina pode 
poupar muitas vidas, mas há 
também que valorizar os 
esforços para encontrar um 
tratamento para a covid-19. Com 
ou sem vacina, teremos de 
aprender a lidar com este vírus, 
como fizemos com outros.
Andrea Cunha Freitas

Uma coisa é criar [uma 
vacina], outra é produzir, 
outra é distribuir e ainda 
outra é ser capaz de adquirir 
Bernardo Gomes  
Epidemiologista
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Numa conversa sobre o acesso a 

uma eventual vacina, o médico 

anátomo-patologista Jorge Soares 

cita Winston Churchill para 

concluir que “temos de ser 

optimistas, porque tal como o 

mundo está não adianta ser outra 

coisa”. Em tempo de pandemia, as 

alianças entre países para garantir 

a equidade de acesso a uma vacina 

ou tratamento — como a Covax 

(mecanismo de acesso mundial às 

vacinas contra a covid-19) — serão 

boas intenções mas sem grandes 

consequências, avisa o presidente 

do Conselho Nacional de Ética 

para as Ciências da Vida. Mas, 

apesar disso, são necessárias. São, 

aliás, tudo o que nos resta. 

Como vê o esforço da Covax para 
garantir igualdade de acesso às 
vacinas?  
A intenção é boa, a consequência já 

não sei se será igual à intenção.  

Porque diz isso? 
Os valores de colaboração, 

cooperação, solidariedade que se 

deviam ter reforçado, na realidade, 

não estão reforçados. Os países 

estão — sobretudo os poderosos — a 

fazer uma espécie de 

nacionalização de vacinas. Os 

movimentos são muito 

bem-intencionados, mas vão 

debater-se com a força dos países 

que têm dinheiro. 

Alguns países estão ao mesmo 
tempo a apostar em acordos com 
empresas farmacêuticas... 
Exactamente, por trás.  

Isso é o que prevê que venha a 
acontecer com as vacinas? 
Os movimentos são muito 

bem-intencionados. Pelo facto de 

não atingirem os seus propósitos — 

como acho que não vão atingir — 

devem ser abandonados? Não. 

Independentemente de pensarmos 

que as coisas podem não correr 

como é a intenção, quando está à 

nossa frente uma boa causa, 

devemos seguir a boa causa. 

Então, a Covax é a coisa certa a 
fazer, ainda que possa não 
resultar... 
Temos de fazer o deve ser feito. E o 

que deve ser feito é tentar alguma 

equidade na distribuição, o que 

implica ter algum comedimento e 

regulação da produção. O problema 

da distribuição tem que ver com o 

problema imediatamente antes 

desse que é o da produção.  

A logística da distribuição 
também pode ser um obstáculo 
ao acesso? 
Nós não sabemos como as vacinas 

estão a ser desenvolvidas 

Precisamente porque não há 

solidariedade e  não há cooperação, 

há, pelo contrário, competição. O 

que interessa é quem vai chegar 

primeiro.  

O que se tem dito é que se vivem 
tempos únicos de colaboração... 
Deveríamos. Isso é o que deveria ter 

acontecido. Esta é provavelmente a 

primeira “experiência” mundial de 

afectação a nível global que poderia 

implicar uma solidariedade e um 

movimento de resposta comum dos 

países, porque somos todos 

afectados. Mas pela circunstância 

de termos líderes de alguns países 

muito poderosos que não têm 

quaisquer valores…  

Está a falar dos EUA, que decidiu 
ficar de fora da Covax? 
Estou, naturalmente, e isso é muito 

simbólico porque depois tudo o 

resto vem atrás.  

Mas se não vê a Covax a resultar, 
qual seria a solução? 
Não vejo nenhuma, porque isto tem 

RICARDO LOPES

que ver com as pessoas e com as 

lideranças. Não podemos introduzir 

valores onde eles não existem. Não 

há uma receita mágica. Por isso, 

como dizia o Churchill: temos de ser 

optimistas, porque tal como o 

mundo está não adianta ser outra 

coisa. 

O que acha da definição de 
grupos prioritários em termos 
éticos?  
Acho que têm de ser de nidos em 

termos técnicos e não só quando 

vier a primeira vacina, mas muito 

antes para evitar situações de 

con ito.  

Por exemplo? 
Quando dizemos que [nestes 

grupos prioritários] devem estar os 

pro ssionais de saúde que estão na 

linha da frente. É um enunciado que 

me parece que ninguém está 

contra. Mas quem são? São os que 

estão nos cuidados intensivos, nas 

Jorge Soares O presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida apoia a boa intenção da 
Covax, mas lamenta que muitos países estejam empenhados numa “espécie de nacionalização de vacinas”  

urgências? São os médicos, 

auxiliares e enfermeiros por igual? 

São os técnicos que fazem análises 

de laboratório onde os 

contaminados entram? Não é fácil, 

não é? É uma linha da frente muito 

difícil de de nir. 

E no caso dos idosos? 
O que é isso de idoso? É claro que 

podemos dizer que são aqueles que 

têm mais de 65 anos, como para a 

gripe. Mas não tendo muitas 

vacinas, e nós não vamos ter muitas 

e não as vamos ter todas ao mesmo 

tempo, como se de ne os idosos? 

Há pessoas com 70 anos que estão 

excelentes e outras com 65 que não 

estão bem. Ainda assim, a de nição 

de idoso é mais fácil porque tem 

uma métrica, um número, que é a 

idade. Mas quando chegamos aos 

doentes crónicos, já não se sabe 

bem.  

A discussão já devia estar feita? 
Sim. Quanto mais cedo se zer, mais 

se apara a discussão sobre os que 

cam dentro e os que cam fora. 

Os que chegam primeiro... 
É. Porque nós fomos foi a um leilão. 

Entrámos numa espécie de risco e 

pagámos à cabeça. Portanto, se 

correr bem, temos direito à 

percentagem equiparada àquilo que 

investimos, se não correr bem... 

olhe, não correu bem. 

Como é que acha que vai correr? 
Acho que não se deve ter fé nem 

fezadas sobre isto. Tenho a 

expectativa  e o desejo de que corra 

bem. Mesmo sendo os modelos 

diferentes, temos grandes fracassos 

na história. Veja o que aconteceu 

com o VIH. Tínhamos também uma 

mobilização enorme e ainda não 

temos nenhuma vacina. Felizmente, 

às tantas conseguiu-se inverter o 

eixo das preocupações e fomos 

atrás de medicamentos. 

Entrevista
Andrea Cunha Freitas

acfreitas@publico.pt

Acho que não se deve ter  
fé nem fezadas sobre isto. 
Tenho a expectativa e o 
desejo de que corra bem 
Jorge Soares 
Presidente do conselho de bioética

“Não há solidariedade  
e não há cooperação, há competição”

Numa con

uma even

Jorge
Covax

Entrevi
Andrea
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CONHEÇA AS NOSSAS COLECÇÕES 
DE HISTÓRIA EM LOJA.PUBLICO.PT

MAIS INFO: 210 111 010

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Associação Portuguesa de 
Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer - Alzheimer Portugal é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social. É a única organização em Portugal, de âmbito nacional, 
especifi camente constituída para promover a qualidade de vida das pessoas com demência 

e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país. 
Oferece Informação sobre a doença, Formação para cuidadores formais e informais, Apoio domiciliário, Apoio Social e 
Psicológico e Consultas Médicas da Especialidade.
Como membro da Alzheimer Europe, a Alzheimer Portugal participa ativamente no movimento mundial e europeu sobre 
as demências, procurando reunir e divulgar os conhecimentos mais recentes sobre a Doença de Alzheimer, promovendo o 
seu estudo, a investigação das suas causas, efeitos, profi laxia e tratamentos.

Contactos
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3, Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa - Tel.: 21 361 04 60/8 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org

Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2 - Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa - Tel.: 21 360 93 00
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário «Casa do Alecrim»: Rua Joaquim Miguel Serra Moura, n.º 256 - Alapraia, 2765-029 Estoril

Tel. 214 525 145 - E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org
Delegação Norte: Centro de Dia “Memória de Mim” - Rua do Farol Nascente, n.º 47A R/C, 4455-301 Lavra

Tel. 229 260 912 | 226 066 863 - E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org
Delegação Centro: Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato n.º 17, 3100-523 Pombal Tel. 236 219 469 - E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org

Delegação da Madeira: Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional da Nazaré, Cave do Bloco 21 - Sala E, 9000-135 FUNCHAL
Tel. 291 772 021 - E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org

Núcleo do Ribatejo: R. Dom Gonçalo da Silveira n.º 31-A, 2080-114 Almeirim - Tel. 24 300 00 87 - E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org
Núcleo de Aveiro: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - Complexo Social da Quinta da Moita - Oliveirinha, 3810 Aveiro

Tel. 23 494 04 80 - E-mail: geral.aveiro@alzheimeportugal.org

Em cumprimento do disposto no art. 3º, n.º1,  al. a), do 
Decreto-lei nº 87/99, de 19 de março, e art. 4º. nº1, al. a), 
do Decreto Legislativo Regional nº 8/2007/A de 17 de abril, a 
Ibersol – Hotelaria e Turismo SA, Ibersande Restauração SA, 
Iberusa – Hotelaria e Restauração SA, Iber King, Restauração 
SA, Ibersol Madeira e Açores, Restauração SA, Firmoven, 
Restauração SA, Iberaki, Restauração, SA, Sugestões e 
Opções – Actividades Turísticas, SA e Maestro – Serviços 
e Gestão Hoteleira SA informam que, entre os dias 2 e 8 
de novembro de 2020 (7 dias), irão proceder, nos seus 
restaurantes situados em território nacional, à realização de 
uma campanha devidamente autorizada pelas Entidades 
legalmente competentes, de angariação de donativos, que 
reverterão integralmente a favor da Federação Portuguesa 
dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

OPORTUNIDADE DE CRÉDITO
CRÉDITOS DE

5.000,00 euros a 1.500,000,00 euros 
Empresas e Pessoal prazo de 12 meses a 360 meses.

taxas fixas, 
 TAN:1,23% TAEG: 1.58% TAE:1.25% 

5.000,00 PAGOS EM 60 meses de EUROS 99,99 montante 
imputado ao Consumidor (mtic):5.999,40 EUROS

(não cobramos comissão de processamentos de prestação)
(não cobramos seguros de crédito.)

CRÉDITO SUJEITO A APROVAÇÃO PELO BANCO AUXIFP.
decisão sobre concessão de crédito no prazo máximo de 48 horas”.

 Contatos:

site: www.auxifip.co
  EMAIL: contact@auxifip.co  

Tel.: 00551193453-9394 I 005-31-971113425
“Informe-se na Auxifip” 
instituição de crédito  

instituição autorizada pelo Banco de Portugal 

O PÚBLICO e a Associação para a Promoção Cultural da Criança
apresentam o Calendário Ilustrado para 2021 com sugestões
de leitura para miúdos e graúdos. Esta edição é dedicada
ao trabalho de ilustração de Tiago Albuquerque que trabalha
em áreas tão distintas como Ilustração, Animação, Banda
Desenhada e Música. Realizador dos filmes de animação
“Diário de uma Inspectora”, “My Music” e "28 de Outubro"
é também o responsável dos jingles das campanhas publicitárias
"Vacas Felizes", da Terra Nostra, e a marcha da Paladin.
Não perca a oportunidade de adquirir este calendário especial
e apoiar o projecto educativo para crianças e jovens da APCC.
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COM O PÚBLICO

3€

Edital n.º 60 – CP - 2020
1. A APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., com sede na Gare Marítima 

de Alcântara, 1350-355 Lisboa, telefone 213 611 000, fax 213 611 005 e 
correio eletrónico: geral@portodelisboa.pt, representada pela Senhora 
Presidente do Conselho de Administração ao abrigo das competências que 
lhe são conferidas nos termos da al. a) do n.º 2, do artigo 3.º, do Decreto-Lei 
n.º 336/98, de 3 de novembro, da al. m) do artigo 10.º, dos estatutos anexos 
ao Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 de novembro, do artigo 38.º, do Decreto-Lei 
n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na última redação conferida pela Lei n.º 
44/2012, de 29 de agosto, faz público que, nos termos da alínea a) do n.º 4, 
do artigo 21.º, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, foi, nesta data, 
enviado para publicação no Diário da República um Anúncio de Abertura de 
Concurso Público para a atribuição de uma licença de utilização privativa 
de uma parcela do domínio público hídrico, a que corresponde o Edifício 
232, na Rua de Cintura do Porto de Lisboa, sito em Santos, com uma área 
coberta total de 282m2, para a utilização de escritório, comércio e serviços 
com exceção de restauração não podendo também destinar-se ao exercício 
da atividades que compreendam o uso para discoteca ou estabelecimento 
de diversão noturna ou qualquer outro uso que inclua pista de dança.

2. Os interessados têm até às 23h59 do 30.º dia, contado a partir da publicação 
de anúncio em Diário da República, para entregarem proposta, devendo 
consultar o Anúncio e os Termos do Procedimento, que contêm os critérios 
de adjudicação.

3. As principais características da utilização em causa encontram-se 
disponíveis na plataforma eletrónica: https://login.saphety.com/pt/gov/ e 
para consulta no Centro de Documentação e Informação da APL, S.A. sito 
no Edifício Infante D. Henrique, Doca de Alcântara (Norte), 1399-012 Lisboa, 
com o telefone 213 922 282, endereço eletrónico: geral@portodelisboa.pt, 
durante as horas de expediente, ou seja, das 9h30 às 12h00 e das 14h30 às 
17h00, desde o dia da afixação do presente edital até à data da entrega das 
propostas.

23 de outubro de 2020
A Presidente do Conselho de Administração

Lídia Sequeira

AVISO
Torna-se público que nos termos dos art.º 20.º e 21.º, da Lei nº 2/2004, 
de 15 de janeiro (alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64-
A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de abril, n.º 64/2011, de 22 
de dezembro e n.º 68/2013, de 29 de agosto), do art.º 12 da Lei nº 49/2012, 
de 29 de agosto (alterada pelas Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro e 
Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro), a Câmara Municipal da Amadora 
pretende selecionar candidatos/as (M/F) para o exercício dos seguintes 
cargos dirigentes, com chefias a nível de direção intermédia de 3º grau, 
previstas no Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais (ROSM) 
(publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º11, de 16 de Fevereiro de 
2013, alterado e republicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 216, de 
4 de Novembro de 2013):

1. – Refª A - Chefe do Gabinete de Gestão Patrimonial, com área de 
atuação constante.º 3 do Despacho n.º 369/2020, publicado a 10 de 
janeiro de 2020, na 2ª Série do DR n.º 7) e n.º 6 do art.º 17º do seu 
anexo (ROSM).

 – Refª B- Chefe do Gabinete de Modernização e Formação, com área 
de atuação constante no n.º 3 do Despacho n.º 369/2020, publicado a 
10 de janeiro de 2020, na 2ª Série do DR n.º 7) e n.º 3 do art.º 19º do 
seu anexo (ROSM).

  – Refª C- Comandante do Gabinete Operacional do Serviço 
de Polícia Municipal, com área de atuação constante no n.º 7 do 
Despacho n.º 369/2020, publicado a 10 de janeiro de 2020, na 2ª Série 
do DR n.º 7, nas (alínea i) do art.º 12º e 21º) do seu anexo (ROSM), e 
art.º 12º do Regulamento de Organização e Funcionamento do Serviço 
de Polícia Municipal da Amadora, publicado no Boletim Municipal, 
edição Especial de 11 de Abril de 2008 e posteriores alterações).

2. A indicação das áreas de atuação, dos requisitos formais de provimento, 
habilitações exigidas, dos perfis pretendidos, da composição do júri, 
dos métodos de seleção bem como da formalização de candidaturas 
será publicada na BEP, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação 
do presente aviso no Diário da República 2.ª Série, n.º 211, de 29 de 
Outubro de 2020, o qual deve ser consultado.

3. Qualquer informação complementar poderá ser obtida pelo telefone 
214369023 ou através do email recursos.humanos@cm-amadora.pt. 

Amadora, 29 de Outubro de 2020
Por delegação de competências da Presidente da Câmara

Conferida pelo despacho nº Despacho n.º 24/P/2019 de 6.11
A Vereadora responsável pela área dos Recursos Humanos

Susana Nogueira
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Foi publicado no Diário da República nº 211, 2.ª Série, de 29 de outubro de 2020, o Aviso 
n.º 17388/2020, relativo ao concurso Ref.ª CDL-CTTRI-82-ARH/2020 de âmbito internacional, 
para recrutamento na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto celebrado 
ao abrigo do Código de Trabalho, de 1 (um) lugar de Investigador Doutorado de Nível Inicial 
para o exercício de atividades de investigação científica nas áreas científicas de Química, Física 
e Ciência Engenharia dos Materiais com vista ao estudo computacional atomístico para a predi-
ção quantitativa das estruturas e das propriedades eletrónica de estruturas orgânicas covalentes 
(COFs) no âmbito do projeto “Graphene for a New Generation of Electronics” (ref.:IF/00894/2015/
CP1302/CT0024) suportado pelos orçamentos do Programa Operacional suportado pelos orça-
mentos da FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC).
2 - O requerimento de candidatura deverá ser elaborado nos termos do edital antes referido, 
publicitado no seguinte endereço eletrónico: https://www.ua.pt/pt/sgrh/pessoal-investigador-
-novos-concursos-e-ofertas .
3 - O prazo de candidaturas é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do aviso 
no Diário da República. 

Aveiro, em 24 de junho de 2020
O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

Contratação de Doutorado
(M/F)

INFO: 210 111 010

CONHEÇA 
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Foi publicado no Diário da República nº 211, 2.ª Série, de 29 de outubro de 2020, o Aviso 
n.º 17391/2020, relativo ao concurso Ref.ª CDL-CTTRI-85-ARH/2020 de âmbito internacional, para 
recrutamento na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto celebrado ao abrigo 
do Código de Trabalho, de 1 (um) lugar de Investigador Doutorado de nível inicial para o exercício 
de atividades de investigação científica nas áreas científicas de Biotecnologia e Engenharia Quími-
ca com vista ao desenvolvimento de um dispositivo à base de líquidos iónicos suportados para a 
remoção de citostáticos a partir de soluções aquosas, no âmbito do projeto  IonCytDevice - POCI-
-01-0145-FEDER-031106, suportado pelos orçamentos do Programa Operacional Competitividade 
e Internacionalização e do Programa Operacional Regional de Lisboa, na sua componente FEDER, 
e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na sua componente de Orçamento de Estado.
2 - O requerimento de candidatura deverá ser elaborado nos termos do edital antes referido, pu-
blicitado no seguinte endereço eletrónico: https://www.ua.pt/pt/sgrh/pessoal-investigador-novos-
-concursos-e-ofertas .
3 - O prazo de candidaturas é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do aviso no 
Diário da República. 

Aveiro, em 05 de outubro de 2020
O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

Contratação de Doutorado
(M/F)

Foi publicado no Diário da República nº 211, 2.ª Série, de 29 de outubro de 2020, o Aviso n.º 17389/2020 
relativo ao concurso Ref.ª CDL-CTTRI-90-ARH/2020 de âmbito internacional, para recrutamento na 
modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto celebrado ao abrigo do Código de Tra-
balho, de 1 (um) lugar de Investigador Doutorado de nível inicial para o exercício de atividades de 
investigação científica na área de Física Fundamental com especial incidência nos domínios da Física 
de Partículas. Consideram-se atividades a desenvolver: 
1) Estudo de modelos para alem do Modelo Padrão. Será dada relevância à análise fenomenológica de 
modelos contendo novos escalares, novos bosões de gauge, bem como quarks e leptões do tipo ve-
torial. As ferramentas a desenvolver serão baseadas em algoritmos de aprendizagem profunda e visão 
computacional, sendo o objetivo final produzir estudos de significância para a potencial descoberta de 
nova Física em experiências de colisão como o LHC, ILC e o FCC.
2) Análise de potenciais efetivos tanto a temperatura zero como a temperatura finita e respetivo estu-
do de transições de fase e produção de ondas gravitacionais primordiais. O foco será nos mesmos 
modelos que no ponto 1). O trabalho a desenvolver irá requerer o desenvolvimento de ferramentas 
baseadas em aprendizagem profunda, visão computacional e algoritmos genéticos de forma a efetuar 
estudos sofisticados que permitam prever a razão sinal/ruído para o espectro de ondas gravitacionais 
em detetores como LISA. 
Estas atividades de investigação inserem-se no âmbito do projeto HIGGS-PHENO-UNI, Da Fenomeno-
logia do Higgs à Unificação das Interações Fundamentais, com referência PTDC/FIS-PAR/31000/2017, 
apoiado através de fundos nacionais (MCTES) e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., na 
sua componente de Orçamento de Estado.
2 - O requerimento de candidatura deverá ser elaborado nos termos do edital antes referido, publicitado 
no seguinte endereço eletrónico: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052.
3 - O prazo de candidaturas é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do aviso no 
Diário da República. 

Aveiro, em 28 de agosto de 2020
O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

Contratação de Doutorado
(M/F)

Rectificaçãoà Convocatória da 
Assembleia Geral Extraordinária
do dia 10 de Novembro de 2020
De acordo com o nº 3 do Artº. 20 dos 
Estatutos, a Assembleia Geral funcio-
nará em segunda convocatória trinta 
minutos depois, com qualquer número 
de associados. 

CONVOCATÓRIA 
Dr. Abílio José Vilas Boas Ribeiro, Presi-
dente da Mesa da Assembleia Geral do 
Centro Social de Ermesinde, vem, nos 
termos do disposto no nº. 4 do Artº. 19 
e para os efeitos previstos na alínea f) do 
artº 18º, ambos dos Estatutos do Centro 
Social de Ermesinde, convocar os se-
nhores associados para uma Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar no dia 10 
de Novembro do ano em curso, na sua 
sede, sita à Rua Rodrigues de Freitas, 
2200 – Ermesinde, com início às 21.00H, 
com a seguinte ordem de trabalhos: 
Ponto único: 
– Discussão da Solução/Proposta para 
a Contratação de Empréstimo junto do 
Banco Montepio (Caixa Económica Mon-
tepio Geral, Caixa Económica Bancária, 
S.A.) e de Garantia deste Empréstimo 
junto da Sociedade de Garantia Mútua 
NORGARANTE, conforme tipologia es-
pecifica de Linha Protocolada de Apoio 
ao Setor Social COVID-19, no âmbito do 
contexto da atual pandemia e impacto 
económicofinanceiro na Instituição, e 
com a finalidade o reforço de apoio à 
tesouraria. 
Se à hora marcada não estiver presente a 
maioria dos associados, a Assembleia 
funcionará em segunda convoca-
tória trinta minutos depois, com 
qualquer número de associados, 
nos termos do nº. 3 do Artº. 20. 
NOTA: Obrigatório o uso de máscara ou 
viseira. 
Ermesinde, 22 de Outubro de 2020 

O Presidente da Mesa
da Assembleia Geral

Dr. Abílio José Vilas Boas Ribeiro 

CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE

HASTA PÚBLICA
IMÓVEIS MUNICIPAIS

27.novembro.2020 | 10h00 | Palácio Valenças, Sintra
Alienação de uma parcela de terreno no concelho de Sintra

+ INFO: Divisão de Gestão do Património | Rua Dr. Alfredo Costa, n.º 33, Sintra | dgpa.juridico@cm-sintra.pt 

Edital n.º 326/2020
Anúncio do procedimento de Hasta Pública para alienação de uma parcela de 
terreno – parcela M – no concelho de Sintra disponível em www.cm-sintra.pt

– terreno para finalidade mista – 8.604,00m² – Agualva
– integrada no Plano de Pormenor de Agualva–Cacém e PIP aprovado
– isenção de taxas urbanísticas
– base de licitação 4.500.000,00€

Foi publicado no Diário da República nº 211, 2.ª Série, de 29 de outubro de 2020, o Aviso 
n.º 17390/2020, relativo ao concurso Ref.ª CDL-CTTRI-86-ARH/2020 de âmbito internacional, para 
recrutamento na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto celebrado ao abrigo 
do Código de Trabalho, de 1 (um) lugar de Investigador Doutorado de nível inicial para o exercício 
de atividades de investigação científica na área científica de Economia com vista ao apoio e co-
laboração no projeto PTDC/EGE-ECO/29332/2017, Desenvolvimentos em Diferenciação Vertical: 
Teoria e Aplicações, com conhecimentos em Economia Industrial, Teoria dos Jogos e Economia 
Experimental e em softwares de programação de apoio à simulação e Economia Experimental, 
suportado pelo orçamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na sua componente de 
Orçamento de Estado.
2 - O requerimento de candidatura deverá ser elaborado nos termos do edital antes referido, pu-
blicitado no seguinte endereço eletrónico: https://www.ua.pt/pt/sgrh/pessoal-investigador-novos-
-concursos-e-ofertas .
3 - O prazo de candidaturas é de 15 dias úteis, contados a partir da data da publicação do aviso no 
Diário da República. 

Aveiro, em 05 de outubro de 2020
O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

Contratação de Doutorado
(M/F)

Venerável Irmandade
de Nossa Senhora da Lapa

PORTO – Edital (cemitério)

Encontrando-se abandonados os monumentos funerários abaixo mencionados, 
são por este meio avisados os respectivos herdeiros, de que dentro do prazo, 
improrrogável, de 60 dias, contados a partir da presente publicação, devem 
habilitar-se aos respectivos monumentos.

Secção 3.ª – Divisão 1.ª
Capela n.º 64 – Última concessionária – Maria Luísa Lopes Sagredo Brassieres

Secção 17.ª – Divisão 3.ª
Jazigo n.º 198 – Última concessionária – Balbina Adelaide Sousa Carvalho

Porto, 30 de Outubro de 2020 O PROVEDOR
 (Francisco José Gomes de Sousa Lopes)

Aviso
Técnico Superior do Regime 
Geral – Área Física Médica

Torna-se público que, por deliberação do Conselho de 
Administração, de 22 de outubro de 2020, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação 
do presente extrato, o procedimento concursal com vista à 
constituição de reserva de recrutamento para a categoria de 
Técnico Superior do Regime Geral – Área de Física Médica, para 
celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado.
Os requisitos, gerais e especiais e o perfil de competências 
exigido, a composição do júri, os métodos e critérios de 
seleção e outras informações de interesse para a apresentação 
das candidaturas e para o desenvolvimento do procedimento 
concursal em apreço, constam da publicitação integral do aviso 
de abertura, inserto na página eletrónica do Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa Norte, E.P.E., in www.chln.min-saude.pt/
recrutamento.
Lisboa, 29 de outubro de 2020

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Patrícia Gonçalves

 Associação de Solidariedade
 dos Pilotos da Aviação Civil

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ao abrigo do Art.º 23 dos Estatutos, convoca-se a Assembleia Geral 
da ASPAC — Associação de Solidariedade dos Pilotos da Aviação 
Civil, a reunir-se em Sessão Ordinária no dia 10 de Novembro de 
2020, pelas 11:00 horas, na sua sede social sita na Rua Frei Tomé 
de Jesus, n.º 8, com a seguinte ordem de trabalhos:
PONTO UM Apresentação do Orçamento Retificativo de 2020.
PONTO DOIS Apreciação e votação do programa de Ação e do 

Orçamento para a ano de 2021 e do Parecer do Conselho 
Fiscal.

PONTO TRÊS Alteração de três artigos dos Estatutos Conforme  
solicitado pela Segurança Social (Art.º 2 n.º 1, Art.º 21 n.º 1 
e Art.º 46 n.º 1).

PONTO QUATRO Esclarecimentos sobre Regulamentos Internos 
(Bolsa  de  Estudo e Regulamento de Auxílio).

NOTA: A Assembleia Geral terá início à hora marcada, desde que se  
encontrem presentes mais de metade dos Associados com direito a voto,  
ou 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número de Associados.

Lisboa, 23 de Outubro de 2020

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
 Alfredo Augusto Garcia Mendonça
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CINEMA 
Porto  
Cinemas Nos Alameda Shop e Spot 
R. dos Campeões Europeus, 28-198. T. 16996 
Ava M16. 15h50, 18h30, 21h; Tenet M14. 
20h40; Mãe Fora, Dia Santo em Casa M12. 
19h, 22h; Doutor? M12. 18h20; Um Último 
Golpe M14. 16h20, 19h10, 21h45; Listen M14. 
15h15, 17h30, 20h, 22h10; Salma e o Grande 
Sonho M6. 15h30, 16h30, 18h; A Maldição de 
Larry 15h40, 21h10; As Bruxas de Roald 
Dahl M12. 16h, 18h50, 21h30   
Medeia Teatro Municipal Campo Alegre 
R. das Estrelas. T. 226063000 
A Fortaleza Escondida  M12. 18h30; Quatro 
Contos de Gabriel Abrantes M14. 22h   
Trindade 
R. Dr. Ricardo Jorge. T. 223162425 
Festa do Cinema Francês 16h30, 19h, 21h30; 
A Cidade onde Envelheço M12. 16h, 19h; 
Listen M14. 14h30, 15h, 18h, 21h35   

Braga  
Cinemas Nos Braga Parque 
R. dos Congregados, S. Victor. T. 16996 
Ava M16. 13h30, 16h10, 18h50, 21h30; 
Greenland - O Último Refúgio M14. 14h10, 
17h10, 20h30; Tenet M14. 20h45; O 
Legado M14. 21h ; Bill e Ted Salvam o 
Universo M12. 14h20, 17h, 19h30; Mãe Fora, 
Dia Santo em Casa M12. 14h50, 17h40; Um 
Último Golpe M14. 13h10, 16h, 19h, 21h45; 
Black Water: Abismo 22h20; Listen M14. 14h, 
16h20, 18h40, 21h15; Salma e o Grande 
Sonho M6. 13h20, 15h50, 18h20 (V.Port./2D); 
A Maldição de Larry 13h50, 16h50, 19h20, 
22h10; As Bruxas de Roald Dahl M12. 13h40, 
16h30, 19h10, 22h   
Cinemax - BragaShopping 
Av. Central 33. T. 253208010 
Os Conselhos da Noite M14. 21h30; Liga dos 
Animais Fantásticos M6. 15h (V.Port./2D); O 
Ano da Morte de Ricardo Reis M14. 21h30; 
Listen M14. 15h, 21h30; Trolls: Tour 
Mundial M6. 15h (V.Port./2D); A Maldição de 
Larry 15h, 21h30   
Cineplace - Braga 
C. C. Nova Arcada, Av. De Lamas nº 100.   
Ava M16. 16h, 18h30, 21h; A Fábrica dos 
Sonhos M6. 16h40 (V.Port./2D); After - Depois 
da Verdade 18h40; Bill e Ted Salvam o 
Universo M12. 21h40; Rogue - Selvagem M16. 
21h10; Doutor? M12. 21h50; Um Último 
Golpe M14. 16h, 16h20, 18h30, 19h, 21h, 
21h30; Black Water: Abismo 21h50; 
Listen M14. 15h20, 17h20, 19h20, 21h20; 
Salma e o Grande Sonho M6. 15h20, 17h30, 
19h40 (V.Port./2D); Trolls: Tour Mundial M6. 
15h10, 15h50, 16h20, 17h20, 18h10, 18h40, 
19h30, 21h10  (V.Port./2D); A Maldição de 
Larry 16h40, 19h10, 21h40; As Bruxas de 
Roald Dahl M12. 16h30, 19h, 21h30; As Novas 
Feiticeiras M14. 16h10, 18h50, 21h20   

Coimbra  
Cinemas Nos Alma Shopping Coimbra 
C. C. Dolce Vita. T. 16996 
After - Depois da Verdade 21h10; O Ano da 
Morte de Ricardo Reis M14. 17h10, 20h40; 
Mãe Fora, Dia Santo em Casa M12. 16h, 
18h30, 21h; Mulheres ao Poder M12. 19h, 
21h40; O Ninho M14. 17h30, 20h30; 
Doutor? M12. 16h30, 19h10, 21h30; 
Listen M14. 15h40, 17h40, 19h40, 21h50; 
Salma e o Grande Sonho M6. 15h50, 16h40, 
18h20 (V.Port./2D); A Maldição de 
Larry 16h50, 19h30, 22h; As Bruxas de Roald 
Dahl M12. 15h30, 18h10, 20h50   
Cinemas Nos Fórum Coimbra 
Fórum Coimbra. T. 16996 
Ava M16. 16h30, 19h, 21h50; Greenland - O 
Último Refúgio M14. 15h40, 18h30, 21h30; 
Liga dos Animais Fantásticos M6. 19h20 (V.
Port./2D); O Legado M14. 21h40; Bill e Ted 
Salvam o Universo M12. 21h10; Um Último 
Golpe M14. 16h, 18h40, 21h20; Salma e o 

Grande Sonho M6. 16h10, 17h, 18h50 (V.
Port./2D); As Novas Feiticeiras M14. 15h50, 
18h20, 21h   

Covilhã  
Cineplace - Serra Shopping 
Avenida Europa, Lt 7 - Loja A102.   
Ava M16. 21h10; Listen M14. 21h40; Trolls: 
Tour Mundial M6. 15h10, 16h10, 17h20, 18h30, 
19h30 (V.Port./2D); As Bruxas de Roald 
Dahl M12. 16h20, 18h50, 21h20; As Novas 
Feiticeiras M14. 16h30, 19h, 21h30   

Figueira da Foz  
Centro de Artes e Espectáculos  
da Figueira da Foz 
R. Abade Pedro. T. 233407200 
Da Eternidade M12. 21h30   
Cinemas Nos Foz Plaza 
C. C. Foz Plaza, R. Condados. T. 16996 
Ava M16. 21h; Um Último Golpe M14. 15h55, 
18h40, 21h30; Listen M14. 15h40, 18h, 21h15; 
Salma e o Grande Sonho M6. 15h30, 16h30, 
18h10 (V.Port./2D); A Maldição de Larry 16h05, 
18h50, 21h55; As Bruxas de Roald Dahl M12. 
19h, 21h45   

Gondomar  
Cinemas Nos Parque Nascente 
Praceta Parque Nascente, nº 35. T. 16996 
Antebellum - A Escolhida M16. 15h40, 22h10; 
Ava M16. 13h10, 15h50, 18h30, 21h30; 
Greenland - O Último Refúgio M14. 15h10, 
18h, 21h10; Tenet M14. 18h10; O Legado M14. 
20h50; Bill e Ted Salvam o Universo M12. 
15h20, 17h40; Mãe Fora, Dia Santo em 
Casa M12. 14h50, 17h20, 21h20; Fantasmas de 
Guerra M16. 20h40; Rogue - Selvagem M16. 
21h; Doutor? M12. 15h30, 17h50; Um Último 
Golpe M14. 13h30, 16h, 18h50, 22h; Black 
Water: Abismo 15h, 17h30, 22h20; Salma e o 
Grande Sonho M6. 14h, 16h10, 18h20 (V.
Port./2D); A Maldição de Larry 14h30, 16h50, 
19h50, 22h30; As Bruxas de Roald Dahl M12. 
13h40, 16h20, 19h, 21h40; As Novas 
Feiticeiras M14. 13h50, 16h30, 19h10, 21h50   

Guarda  
Cineplace - Guarda 
C.C. Vivaci. T. 271212140 
Ava M16. 21h10; Listen M14. 21h40; Trolls: 
Tour Mundial M6. 15h10, 16h10, 17h20, 18h30, 
19h30 (V.Port./2D); A Maldição de 
Larry 16h30, 19h, 21h30; As Bruxas de Roald 
Dahl M12. 16h20, 18h50, 21h20   

Guimarães  
Castello Lopes - Espaço Guimarães 
R. 25 de Abril, 1 - Silvares. T. 253539390 
Ava M16. 21h40; After - Depois da 
Verdade 15h10; Mãe Fora, Dia Santo em 
Casa M12. 17h20, 19h30; Um Último 
Golpe M14. 15h15, 17h20, 19h25, 21h45; 
Listen M14. 14h45, 16h20, 18h, 19h40, 21h20; 
Trolls: Tour Mundial M6. 15h15, 17h25, 19h35, 
21h30 (V.Port./2D); A Maldição de Larry 15h15, 
17h25, 19h35, 21h45   
Castello Lopes - Guimarães Shopping 
Lugar das Lameiras . T. 253520170 
Ava M16. 15h, 21h35; Greenland - O Último 
Refúgio M14. 19h10; Mãe Fora, Dia Santo em 
Casa M12. 17h; Um Último Golpe M14. 15h15, 
17h20, 19h25, 21h30; Listen M14. 15h55, 
17h40, 19h25, 21h10; Trolls: Tour Mundial M6. 
15h10, 17h15, 19h25, 21h35 (V.Port./2D); A 
Maldição de Larry 15h15, 17h25, 19h35, 21h45; 
As Bruxas de Roald Dahl M12. 15h10, 17h20, 
19h30, 21h40   

Maia  
Cinemas Nos MaiaShopping 
MaiaShopping, Lugar de Ardegaes. T. 16996 
Ava M16. 16h10, 18h40, 21h20; Greenland - O 
Último Refúgio M14. 18h20, 21h30; Bill e Ted 
Salvam o Universo M12. 15h30; Mãe Fora, Dia 
Santo em Casa M12. 21h; Um Último 

SAIR

A Cidade onde Envelheço 
De Marília Rocha. Com 
Elizabete Francisca, Francisca 
Manuel, Paulo Nazareth, 
Wanderson Dos Santos. POR/
BRA. 2016. 99m. Drama. M12.  
A história de Francisca, 

emigrante no Brasil, e de Teresa, 

sua visitante. Ao mesmo tempo 

que Teresa pretende emigrar 

para aquele país, Francisca 

pensa em regressar a Portugal.  

 

A Maldição de Larry 
De Jacob Chase. Com Azhy 
Robertson, Gillian Jacobs, John 
Gallagher Jr.. EUA. 2020.  
Terror.  
Diagnosticado com autismo, 

Oliver sente-se pouco adaptado 

ao mundo que o rodeia. Um dia, 

enquanto brincava com o tablet, 

é surpreendido por uma voz que 

o chama para brincar. É assim 

que começa um pesadelo onde a 

criança e todos os que o rodeiam 

são assombrados por um 

monstro que, através do 

aparelho, encontra uma 

passagem para o mundo real.  

 

As Bruxas de Roald Dahl 
De Robert Zemeckis. Com 
Anne Hathaway, Octavia 
Spencer, Stanley Tucci, Chris 
Rock, Charles Edwards. MEX/
EUA. 2020. m. Comédia, 
Aventura. M12.  
Depois da morte dos pais,  

Luke vai viver para o Alabama 

com a avó. Lá, apercebe-se  

de que um grupo de bruxas 

pretende transformar todas  

as crianças em ratos.  

Quando é notado, o menino é 

enfeitiçado. E será em forma de 

roedor que terá de encontrar 

forma de arruinar os planos 

delas.  

 

As Novas Feiticeiras 
De Zoe Lister-Jones. Com 
Michelle Monaghan, Cailee 
Spaeny, Gideon Adlon, David 
Duchovny, Hannah Gordon. 
EUA. 2020. 97m. Terror. M14.  
A adaptação de Hannah à nova 

escola revela-se difícil logo nos 

primeiros momentos. Tudo 

muda quando cai nas boas graças 

de três colegas que têm um 

especial interesse por ocultismo 

e a iniciam num ritual de 

feitiçaria.  

Aznavour por Charles 
De Marc di Domenico, Charles 
Aznavour. FRA. 2019. 83m. 
Documentário, Biografia. M12.  
Em 1948, Édith Piaf ofereceu a 

Charles Aznavour uma câmara de 

lmar. Com ela, o artista foi 

fazendo lmes que guardou ao 

longo dos anos. Meses antes da 

sua morte, ele e Marc di 

Domenico começaram a editar as 

imagens para um documentário. 

Este é o resultado.  

 

Notre Dame de Paris 
De Valérie Donzelli. Com Valérie 
Donzelli, Pierre Deladonchamps, 
Thomas Scimeca, Bouli Lanners. 
BEL/FRA. 2019. 88m. Comédia. 
M12.  
Maud Crayon é mãe solteira e 

arquitecta. Esforça-se por 

cumprir minimamente o que lhe 

é pedido no escritório onde 

trabalha. Quando um equívoco a 

faz ganhar um concurso para a 

renovação da área em frente à 

catedral de Notre Dame de Paris, 

ela não consegue evitar o pânico.  

 

Quatro Contos de Gabriel 
Abrantes 
De Gabriel Abrantes. POR. 86m. 
Curta. M14.  
Quatro curtas que revelam o 

universo cinematográ co do 

multipremiado realizador Gabriel 

Abrantes. Exibidas em alguns dos 

mais importantes festivais de 

cinema do mundo - entre eles 

Cannes, Berlim, Locarno ou 

Toronto -, somam juntas mais de 

25 prémios.  

 

Salma e o Grande Sonho 
De Carlos Gutiérrez Medrano. 
Com Camila Amezcua (Voz), 

Rocco Amezcua (Voz), Connor 
Andrade (Voz). MEX. 2019. 
88m. Animação. M6.  
Salma, que nunca conheceu os 

pais biológicos, vive há muito 

com a sua amável família 

adoptiva. Mesmo sabendo que os 

progenitores já não estão entre os 

vivos, ela nunca perdeu a 

esperança de os encontrar no 

tradicional festival do Dia dos 

Mortos, em que se acredita que 

os que já partiram visitam os seus 

familiares mais queridos.  

 

Trolls: Tour Mundial 
De Walt Dohrn, David P. Smith. 
Com Anna Kendrick (Voz), 
Justin Timberlake (Voz), Rachel 
Bloom (Voz), Sam Rockwell 
(Voz). EUA. 2020. 90m. 
Comédia. M6.  
Os trolls são pequenas criaturas 

cuja alegria é diariamente 

demonstrada em cantigas, danças 

e abraços. Nesta aventura, Poppy 

e Branch descobrem algo 

espantoso: há outros mundos 

povoados por trolls além do seu e 

cada um dos clãs é devoto do seu 

estilo musical preferido.  

 

Um Último Golpe 
De Mark Williams. Com Liam 
Neeson, Kate Walsh, Jai 
Courtney, Jeffrey Donovan. 
EUA. 2020. 99m. Drama, Acção, 
Crime. M14.  
Durante anos, Tom fez dos 

assaltos a bancos a sua forma de 

vida. Mas, quando conhece uma 

mulher por quem se apaixona, 

decide mudar de vida e contacta 

o FBI com a promessa de 

entregar o dinheiro resultante 

dos assaltos, se lhe garantirem 

redução de pena.  

 

Em estreia
lazer@publico.pt

Notre Dame 
de Paris
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FARMÁCIAS
Porto - Serviço Permanente 
Firmeza - R. da Firmeza, 99 A - Tel. 225365226 
Avenida Mais - Rua João de Barros 313 , Lj 23 e 25  
- Tel. 226053461  
Vila Nova de Gaia - Serviço Permanente 
Marques - Lg. de Francisco Rodrigues, 89/91  
(Vilar de Andorinho) - Tel. 227822836  
Rodrigues Rocha - R. do Tenente Valadim, 921 
(Canidelo) - Tel. 227811871  
Matosinhos - Serviço Permanente 
Ferreira da Silva (Senhora da Hora) - Rua Sara 
Afonso, 105/117, NorteShopping, Loja 140  
Coimbra - Serviço Permanente 
Central (Santa Cruz) - R. da Sofia, 19/21  
- Tel. 239822089 Coimbra - Av. Dr. Mendes Silva,  
nº 211-251 (CC Coimbra Shopping) - Tel. 239912219  
Braga - Serviço Permanente 
São João (São José de São Lázaro) 
 - Av. da Liberdade, 143 - Tel. 253263655  
Outras Localidades - Serviço Permanente 
Águeda - Nogueira Janeiro  Aguiar da Beira - 
Dornelas , Portugal Albergaria-a-Velha - Martins 
Ferreira  Alfandega da Fé - Trigo  Alijó - de Favaios 
(Favaios) , Espirito Santo Ldª (Sanfins do Douro), 
Nova Vilar de Maçada (Vilar de Maçada) Almeida - 
Cunha , Moderna (Vilar Formoso) Amarante - São 
Gonçalo  Amares - Pinheiro Manso  Anadia - Central 
(Ancas/Paredes do Bairro)  Arcos de Valdevez - 
Arcuense  Arganil - Galvão  Armamar - Batista 
Ramalho , Lúcio Arouca - Santo António (Stª Eulália - 
Arouca)  Aveiro - Ala (Vera Cruz)  Baião - Queirós 
Cunha (Campelo) , Rocha Barros (Eiriz) Barcelos - De 
Arcozelo  Boticas - Galaico, Lda.  Bragança - Soeiro  
Cabeceiras de Basto - Azevedo Carvalho  Caminha - 
Torres , Moderna (Vila Praia de Âncora) Cantanhede 
- Cruz  Carrazeda de Ansiães - Rainha  Carregal do 
Sal - Ramos (Cabanas de Viriato)  Castelo de Paiva - 
Adriano Moreira , Pinho Lopes (Oliveira do Arda), 
Marques Lopes (Santa Maria de Sardoura) Castro 
Daire - Da Misericórdia  Celorico da Beira - Barreiros  
Celorico de Basto - Alves Dias  Chaves - Barroso  
Cinfães - Vieira Marques  Condeixa-a-Nova - S. 
Tomé  Espinho - Machado (Paramos)  Esposende - 
Gomes  Estarreja - Campos  Fafe - Moura  Felgueiras 
- Estela  Figueira da Foz - Gaspar  Figueira de Castelo 
Rodrigo - Bordalo  Fornos de Algodres - Castanheira  
Freixo de Espada à Cinta - Guerra  Góis - Coroa , 
Santiago, Frota Carvalho (Vila Nova do Ceira) 
Gondomar - Cruz Maia  Gouveia - Feliz , Central 
(Melo - Gouveia), Albuquerque (Moimenta da Serra), 
Martins (Vila Nova de Tazem) Guarda - Tavares 
(Trinta)  Guimarães - Parque (Costa)  Ílhavo - Branco 
(Gafanha da Nazaré)  Lamego - Senhora dos 
Remédios  Lousã - Serrano  Lousada - Ribeiro S.A  
Macedo de Cavaleiros - Moderna  Maia - Martins da 
Costa (Águas Santas)  Mangualde - Espinho Petrucci 
, Beirão (Chãs de Tavares) Manteigas - Bráulio 
Monteiro  Marco de Canavezes - Positiva (Fornos)  
Mealhada - Brandão  Meda - Pereira  Melgaço - 
Gonçalves (Castro Laboreiro)  Mesão Frio - Nova de 
Mesão Frio  Mira - Matilde Soares  Miranda do Corvo 
- Lima Natário , Borges (Semide - Miranda do Corvo) 
Miranda do Douro - Miranda (Mirando do Douro)  
Mirandela - Mascarenhas  Mogadouro - Nova  
Moimenta da Beira - Ferreira , César (Leomil) 
Monção - São Pedro  Mondim de Basto - Oliveira  
Montalegre - Martins  Montemor-o-Velho - Abel 
Brandão  Mortágua - Baptista Melo (Vale de Açor)  
Murça - Saúde  Murtosa - Portugal  Nelas - Da 
Misericórdia (Santar)  Oliveira de Azemeis - Falcão  
Oliveira de Frades - Pessoa  Oliveira do Bairro - 
Sanal  Oliveira do Hospital - Santos (Seixo da Beira)  
Ovar - Carmindo Lamy  Paços de Ferreira - Antero 
Chaves  Pampilhosa da Serra - do Zêzere (Dornelas 
do Zêzere) , Central Paredes - Ferreira de Vales 
(Rebordosa)  Paredes de Coura - Da Calçada  
Penacova - Alves Coimbra  Penafiel - Regina  
Penalva do Castelo - Silveira  Penedono - Rua  
Penela - Penela  Peso da Régua - Loureiro 
(Loureiro-Peso da Regua)  Pinhel - Central , Da 
Misericórdia (Alverca da Beira), Moderna (Pínzio) 
Ponte da Barca - Saúde  Ponte de Lima - Cerqueira  
Póvoa de Lanhoso - Milénio  Póvoa de Varzim - 
Rainha  Resende - Avenida  Ribeira de Pena - De 
Cerva (Cerva) , Borges de Figueiredo Sabrosa - 
Macedo Morais , Vieira Barata Sabugal - Lucinda 
Moreira , Aldeia Velha (Aldeia Velha), Higiene (Souto) 
Santa Comba Dão - Vasco da Gama , Sales Mano (S.
João de Areias) Santa Maria da Feira - Lima (Lourosa)  
Santa Marta de Penaguião - Santa Eulália (Cumieira) 
, Douro (Santa Marta Penaguião) Santo Tirso - Vilalva  
São João da Madeira - Estação  São João da 
Pesqueira - Tavares  São Pedro do Sul - Dias  Sátão - 
Santo André (Lamas) , Andrade Seia - Coelho , 
Popular (Loriga), Paranhense (Paranhos da Beira), 
Neves Rodrigues (Pinhanços), do Alva (Sandomil), 
De São Romão (São Romão) Sernancelhe - 
Confiança , Mota (Vila da Ponte) Sever do Vouga - 
Terra (Couto de Esteves)  Soure - Ygeia  Tábua - 
Simões Ferreira  Tabuaço - D’Ouro  Tarouca - 
Augusta (Salzedas) , Moderna Terras de Bouro - 
Alvim Barroso (Covas)  Tondela - Moura  Torre de 
Moncorvo - Avenida  Trancoso - Macedo de Crespo , 
Pereira (Vila Franca das Naves) Trofa - Trofense  
Vagos - Tavares  Vale de Cambra - Oliveira da Silva  
Valença - Jardim  Valongo - BemMeQuer (Alfena)  
Valpaços - Paula  Viana do Castelo - Simões  Vieira 
do Minho - Freitas  Vila do Conde - Normal  Vila Flor - 
Do Hospital  Vila Nova de Cerveira - Cerqueira, Suc. , 
Nova de Cerveira Vila Nova de Famalicão - Barbosa  
Vila Nova de Foz Côa - Moderna  Vila Nova de Paiva - 
Galénica  Vila Nova de Poiares - Martins Pedro (S.
Miguel de Poiares) , Santo André Vila Pouca de 
Aguiar - Figueiredo  Vila Real - Mesquita  Vila Verde - 
Da Misericórdia  Vimioso - Barreira , Ferreira 
(Argozelo) Vinhais - Albuquerque , de Rebordelo 
(Rebordelo) Viseu - Confiança  Vizela - Alves (Caldas 
de Vizela)  Vouzela - da Torre (Alcofra) , Ana 
Rodrigues Castro (Campia), Teixeira Vagos - Viva  
Vouzela - Vieira  

Casa M12. 18h50, 21h50; Um Último 
Golpe M14. 16h, 18h40, 21h40; Salma e o 
Grande Sonho M6. 15h30, 16h30, 17h50 (V.
Port./2D); As Bruxas de Roald Dahl M12. 
15h40, 18h20, 21h  

TEATRO 
Porto 
Casa das Artes do Porto 
Rua Ruben A, 175. T. 226006153  
O Tio Goggle  Comp.: Teatro da Palmilha 
Dentada. Enc. Ricardo Alves. Com Ivo Bastos e 
Patrícia Queirós. De 22/10 a 7/11. 4ª, 6ª e Sáb às 
21h46. 5ª às 19h. M/16.  
Palácio do Bolhão - ACE Escola de Artes 
Rua Formosa, 342/346. T. 222089007  
Lorenzaccio  Enc. Rogério de Carvalho. Com 
Ângela Marques, António Maria Pinto, António 
Melo, Cláudio da Silva, Hélia Martins, João 
Cravo Cardoso, João Paulo Costa, Jorge Mota, 
Luís Moreira, Mariana Silva Costa, Miguel Eloy, 
Odete Mosso, Paula Abrunhosa, Pedro Couto, 
Pedro Damião, Pedro Fiuza, Sandra Salomé. 
De 23/10 a 14/11. 5ª e 6ª às 21h. 4ª e Sáb às 19h. 
Dom às 16h. M/12. Duração: 2h30.  
Teatro Helena Sá e Costa 
Rua da Alegria, 503. T. 225193760  
O Meu Primeiro FITEI  De 30/10 a 1/11. 6ª, Sáb 
e Dom às 16h (dia 30, sessão exclusiva para 
escolas). “Coexistimos” de Inês Campos. De 
31/10 a 1/11. Sáb e Dom às 11h (“MAPA - Contos 
e Cantos” de Fernando Mota). Decorre de 30 
de Outubro a 1 de Novembro de 2020.   

Braga 
Theatro Circo 
Avenida da Liberdade, 697. T. 253203800  
De Algum Tempo a Esta Parte  Comp.: 
Companhia de Teatro de Braga. Enc. Ignácio 
Garcia. De 28/10 a 30/10. 4ª, 5ª e 6ª às 21h30.   

Coimbra 
Teatro da Cerca de São Bernardo 
Cerca de São Bernardo. T. 239718238  
A Mulher Como Campo de Batalha  Comp.: A 
Escola da Noite. Enc. Sofia Lobo. Com Ana 
Teresa Santos e Paula Garcia. De 29/10 a 6/12. 
5ª às 19h. 6ª e Sáb às 21h30. Dom às 16h 
(excepto 5 a 8 e 19 a 22 Novembro). M/14. 
Duração: 1h40.  

Fundão 
A Moagem, Cidade do Engenho e das Artes 
Largo da Estação. T. 275774052  
A Avenida - De Salazar a Kubitschek  Comp.: 
Este - Estação Teatral. Enc. Nuno Pino Custódio. 
De 29/10 a 15/11. 2ª a Sáb às 21h30. Dom às 17h.   

Vila Nova de Gaia  
Cinemas Nos GaiaShopping 
Av. Descobrimentos, 549. T. 16996 
Ava M16. 16h10, 18h30, 21h; Greenland - O 
Último Refúgio M14. 15h40, 18h40, 21h40; Bill 
e Ted Salvam o Universo M12. 19h30; Mãe 
Fora, Dia Santo em Casa M12. 16h50, 19h20, 
22h; Fantasmas de Guerra M16. 22h10; 
Doutor? M12. 14h40, 17h10; Um Último 
Golpe M14. Sala 4DX - 15h50, 18h20, 20h50; 
Salma e o Grande Sonho M6. 15h30, 17h40, 
19h50 (V.Port./2D); A Maldição de 
Larry 16h30, 19h, 21h30; As Bruxas de Roald 
Dahl M12. 16h40, 19h10, 21h50; Um Último 
Golpe M14. 16h20, 18h50, 21h20   
UCI Arrábida 
Arrábida Shopping.   
Ava M16. 16h50, 19h20, 21h50; Greenland - O 
Último Refúgio M14. 21h20; Tenet M14. 
20h50; O Legado M14. 20h30; Bill e Ted 
Salvam o Universo M12. 20h40; Mãe Fora, 
Dia Santo em Casa M12. 20h20; Doutor? M12. 
18h; Um Último Golpe M14. 16h10, 18h50, 
21h30; Listen M14. 16h30, 18h40, 21h; Notre 
Dame de Paris M12. 18h10; O Capital no 
Século XXI M14. 17h50; Trolls: Tour 
Mundial M6. 16h, 17h10, 18h20 (V.Port./2D); A 
Maldição de Larry 22h; As Bruxas de Roald 
Dahl M12. 15h50, 18h30, 21h10; As Novas 
Feiticeiras M14. 16h20, 19h, 21h40; Aznavour 
por Charles M12. 19h40; Bangla 17h40   

Vila Real 
Cinemas Nos Nosso Shopping 
C. C. Dolce Vita Douro, Lj. 244. T. 16996 
Ava M16. 15h50, 18h20, 20h50; Greenland - O 
Último Refúgio M14. 20h40; Mãe Fora, Dia 
Santo em Casa M12. 19h20, 22h05; Um 
Último Golpe M14. 16h20, 18h50, 21h20; 
Listen M14. 15h10, 17h20, 19h40, 21h55; Salma 
e o Grande Sonho M6. 15h20, 17h, 18h (V.
Port./2D); A Maldição de Larry 16h35, 19h05, 
21h40; As Bruxas de Roald Dahl M12. 16h05, 
18h35, 21h05   

Viseu  
Cinemas Nos Fórum Viseu 
Fórum Viseu. T. 16996 
Greenland - O Último Refúgio M14. 20h30; 
Mulheres ao Poder M12. 21h15; Doutor? M12. 
16h30, 19h, 22h; Listen M14. 15h45, 17h50, 21h; 
Salma e o Grande Sonho M6. 16h, 17h, 18h20 
(V.Port./2D); A Maldição de Larry 15h30, 18h, 
21h30; As Novas Feiticeiras M14. 16h15, 
18h40, 21h45   
Cinemas Nos Palácio do Gelo 
Est. Nelas, Qt. Alagoa. T. 16996 
Liga dos Animais Fantásticos M6. 15h50, 
18h05 (V.Port./2D); After - Depois da 
Verdade 21h10; Bill e Ted Salvam o 
Universo M12. 21h20; Mãe Fora, Dia Santo em 

Golpe M14. 15h20, 19h, 21h40; Salma e o 
Grande Sonho M6. 15h10, 15h40, 18h10 (V.
Port./2D); As Novas Feiticeiras M14. 18h, 21h10   
Orient Cineplace - Mira Maia Shopping 
Mira Maia Shopping, Estrada Real nº 95 - Lugar 
das Guardeiras. T. 229419241 
Ava M16. 21h20; Listen M14. 21h40; Salma e o 
Grande Sonho M6. 16h, 18h10, 21h10 (V.
Port./2D); Trolls: Tour Mundial M6. 15h10, 
16h10, 17h20, 18h30, 19h30 (V.Port./2D); As 
Bruxas de Roald Dahl M12. 16h30, 19h, 21h30   

Matosinhos  
Cinemas Nos Marshopping 
IKEA Matosinhos, Av. Óscar Lopes. T. 16996 
Ava M16. 13h55, 16h30, 19h05, 21h30; 
Greenland - O Último Refúgio M14. 13h30, 16h, 
18h35, 21h; Liga dos Animais Fantásticos M6. 
14h15, 16h45 (V.Port./2D); Mãe Fora, Dia Santo 
em Casa M12. 19h20, 22h30; Um Último 
Golpe M14. 13h20, 15h45, 18h20, 21h15; 
Listen M14. 13h10, 15h15, 17h30, 19h50, 22h; 
Salma e o Grande Sonho M6. 13h05, 15h30, 
17h55 (V.Port./2D); A Maldição de Larry 20h45; 
As Bruxas de Roald Dahl M12. 13h40, 16h15, 
18h50, 21h45; Um Último Golpe M14. Sala 
IMAX ? 14h30, 17h, 19h35, 22h15   
Cinemas Nos NorteShopping 
NorteShopping, R. Sara Afonso. T. 16996 
Ava M16. 13h40, 16h20, 19h, 21h30; 
Greenland - O Último Refúgio M14. 12h50, 
15h20, 18h10, 21h10; O Legado M14. 19h10, 
21h50; Bill e Ted Salvam o Universo M12. 
20h50; Mãe Fora, Dia Santo em Casa M12. 
14h, 16h30; Um Último Golpe M14. Sala 
NOSXVision - 13h10, 15h30, 18h, 21h10; 
Listen M14. 13h, 15h, 17h10, 19h30, 21h40; 
Salma e o Grande Sonho M6. 13h20,  
15h40, 18h20 (V.Port./2D); A Maldição  
de Larry 13h50, 16h10, 18h30, 22h;  
As Bruxas de Roald Dahl M12. 13h30, 16h, 
18h40, 21h20; As Novas Feiticeiras M14. 
14h10, 16h40, 19h20, 22h10   

Ovar  
Cinema Dolce Vita Ovar 
Centro Comercial Dolce Vita. T. 960254838 
Museu M14. 16h, 18h15, 21h15   

Paços de Ferreira  
Cinemas Nos Ferrara Plaza 
Ferrara Plaza. T. 16996 
Ava M16. 16h20, 18h50, 21h20; Doutor? M12. 
21h50; Um Último Golpe M14. 15h50, 18h20, 
21h20; Salma e o Grande Sonho M6. 15h30, 
16h, 17h50 (V.Port./2D); As Bruxas de Roald 
Dahl M12. 18h10, 21h10; As Novas 
Feiticeiras M14. 16h10, 18h40, 21h40   

Penafiel  
Cinemax - Penafiel 
Ed. Parque do Sameiro. T. 255214900 
Ava M16. 18h10, 24h; Mãe Fora, Dia Santo em 
Casa M12. 19h; Um Último Golpe M14. 15h, 
21h30, 23h40; Listen M14. 16h40, 20h10, 
21h40; Trolls: Tour Mundial M6. 14h40, 16h30, 
18h20, 20h10 (V.Port./2D); A Maldição de 
Larry 17h, 23h30; As Bruxas de Roald 
Dahl M12. 14h45, 21h55   

São João da Madeira  
Cineplace - São João da Madeira 
Ava M16. 21h10; Um Último Golpe M14. 16h30, 
19h, 21h30; Listen M14. 21h40; Trolls: Tour 
Mundial M6. 15h10, 16h10, 17h20, 18h30, 
19h30 (V.Port./2D); As Bruxas de Roald 
Dahl M12. 16h20, 18h50, 21h20   

Viana do Castelo  
Cineplace - Viana do Castelo 
Avª Gen. Humberto Delgado . T. 258100260 
Ava M16. 21h10; Um Último Golpe M14. 16h30, 
19h, 21h30; Listen M14. 21h40; Trolls: Tour 
Mundial M6. 15h10, 16h10, 17h20, 18h30, 
19h30 (V.Port./2D); As Bruxas de Roald 
Dahl M12. 16h20, 18h50, 21h20   

Ponte de Lima 
Teatro Diogo Bernardes 
Rua Agostinho José Taveira. T. 258900414  
Humidade  Comp.: Companhia  
de Teatro de Braga. Enc. Rui Madeira.  
Com João Delgado Lourenço, Mafalda 
Canhola. Dia 30/10 às 21h30.  
M/12. Duração: 1h20.  

Vila Nova de Famalicão 
Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão 
Pq. de Sinçães. T. 252371297  
Vânia  Enc. Luís Mestre. Com Ana Moreira, 
António Durães, Belisa Branças, Sílvia Santos 
e Tânia Dinis. De 30/10 a 31/10. 6ª e Sáb às 
21h30 (Poética da Palavra - Encontros de 
Teatro). M/14. Duração: 1h.  

Vila Real 
Teatro de Vila Real 
Alameda de Grasse. T. 259320000  
Je Ne Sais Quoi  Enc. Mara Correia. Com 
Ángel Fragua. De 30/10 a 31/10. 6ª e Sáb às 
21h30. M/12. Duração: 1h10.   

MÚSICA  
Arouca 
Mosteiro de Santa Maria de Arouca 
L. Santa Mafalda, apartado 103. T. 256943321  
Ensemble Contemporâneo e Coro da Esmae 
 Dia 30/10 às 21h30. Ciclo Paisagens 
Monásticas.  

Barcelos 
Teatro Gil Vicente 
Largo Martins Lima. T. 253809694  
Linha TGV  De 30/10 a 31/10. 6ª e Sáb às 22h. 
Com Gator, The Alligator (dia 30); Luís Severo 
+ Pedro Augusto (dia 31).  

Coimbra 
Salão Brazil 
Largo do Poço, 3 (1º andar). T. 239837078  
Jazz ao Centro - Encontros Internacionais  
de Jazz de Coimbra 2020   
Dia 30/10 às 22h45 (com Simorgh).  
Dia 31/10 às 22h45 (com Quang Ny Lis).  
18.ª edição. O festival decorre entre  
23 e 31 de Outubro de 2020.  
Teatro Académico Gil Vicente 
Praça da República. T. 239855630  
Jazz ao Centro - Encontros Internacionais  
de Jazz de Coimbra 2020   
Dia 30/10 às 21h30 (com Mário Costa).  
18.ª edição. O festival decorre entre 
23 e 31 de Outubro de 2020.  

Espinho 
Auditório de Espinho 
Rua 34, 884. T. 227340469  
FIME 2020 - 46.º Festival Internacional  
de Música de Espinho   
Dia 30/10 às 21h30 (Steve Reich: Music For 18 
Musicians - FIME Ensemble & Drumming GP). 
Dia 21/11 às 21h30 (com Jan Garbarek feat. 
Trilok Gurtu). Dia 27/11 às 21h30 (com Théo 
Ceccaldi e Roberto Negro). Dia 6/12 às 16h30 
(Cantatas de Natal com Le Banquet Céleste). 
O festival decorre entre 25 de Setembro e 6 
de Dezembro de 2020.   

DANÇA 
Porto 
Teatro Rivoli 
Praça Dom João I. T. 223392200  
Mal - Embriaguez Divina  Coreog. Marlene 
Monteiro Freitas. De 29/10 a 30/10. 5ª e 6ª às 
21h (Foco Marlene). M/6. Duração: 1h30.    

SAIR
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CINEMA 
 

1917 
TVCine Top, 21h30 
Em Abril de 1917, no auge da I 

Guerra Mundial, dois jovens 

soldados britânicos cam 

encarregados de atravessar 

território inimigo e entregar, em 

mãos, uma mensagem que salvará 

a vida dos 1600 homens que 

incorporam o segundo batalhão 

do Regimento do Devonshire. A 

missiva menciona a necessidade 

de abortar o ataque do dia 

seguinte às forças alemãs. Com 

produção, realização e argumento 

de Sam Mendes (Beleza 

Americana, Revolutionary Road), 

1917 inspira-se numa história 

contada pelo escritor 

trinitário-tobagense, de origem 

portuguesa, Alfred Mendes, avô 

paterno do realizador, que serviu 

o Exército britânico durante a 

guerra. Vencedor de três Óscares 

(entre dez nomeações), dois 

Globos de Ouro e sete BAFTA, o 

lme conta com actuações de 

George MacKay, Dean-Charles 

Chapman, Mark Strong, Andrew 

Scott, Richard Madden, Claire 

Duburc, Colin Firth e Benedict 

Cumberbatch. 

 

A Forma da Água 
Fox Life, 22h30 
Início da década de 60. Elisa 

trabalha como empregada de 

limpeza num laboratório de 

segurança máxima em Baltimore, 

EUA. A sua vida altera-se quando 

ali chega um humanóide anfíbio 

capturado nos mares da América 

do Sul que é mantido em cativeiro 

e usado em testes laboratoriais. 

Quando os cientistas decidem 

usá-lo como cobaia num 

programa espacial, ela resolve 

resgatá-lo. Com realização do 

mexicano Guillermo del Toro, e 

com Sally Hawkins, Michael 

Shannon, Richard Jenkins e 

Octavia Spencer nos papéis 

principais, o lme foi distinguido 

com o Leão de Ouro no Festival 

de Cinema de Veneza, dois Globos 

de Ouros e quatro dos 13 Óscares 

para foi nomeado.  

 

Tentação 
RTP1, 00h52 
Um lme de Joaquim Leitão que 

esgotou salas de cinema em 1999. 

Depois de sair da prisão, Lena 

(Cristina Câmara), uma jovem 

heroinómana, tenta refazer a vida 

em Vila de Aires, algures no Norte 

do país, com a ajuda do pároco 

local ( Joaquim de Almeida). O 

sacerdote, temente a Deus e 

muito estimado pelos seus 

paroquianos, acaba por se 

apaixonar por Lena, a “ovelha 

negra” da terra, e manter com ela 

uma relação proibida. E cai, 

também ele, nas malhas da 

dependência. 

 

DOCUMENTÁRIOS 
 

Desmascarar Jihadi John: 
Anatomia de Um Terrorista 
TVCine Edition, 22h 
Com realização do multipremiado 

Anthony Wonke, conta a história 

da vida daquele que se tornou um 

dos vultos mais conhecidos do 

autoproclamado Estado Islâmico: 

o homem de capuz negro e faca 

na mão que aparecia nos vídeos 

do grupo, a ameaçar o Ocidente 

antes de decapitar reféns dos 

jihadistas. O lme documenta 

também as operações dos serviços 

secretos do Reino Unido e dos 

EUA para o identi carem e 

capturarem — operações que 

culminariam no anúncio da sua 

morte, na sequência do ataque de 

um drone norte-americano ao 

carro em que seguia, em Raqqa 

(Síria), em Novembro de 2015. 

 

Resgate Abaixo de Zero 
National Geographic, 22h10 
Continua a quinta temporada da 

série que mostra como um grupo 

de homens noruegueses enfrenta 

as mais duras condições — por 

vezes, colocando a própria vida 

em risco — para resgatar veículos 

pesados que caem em situações 

perigosas, numa zona 

montanhosa do país. Perigo nas 

Rochas e Deslizamento Iminente 

são os dois episódios de hoje. No 

primeiro, há um camião de 20 

toneladas preso em rochas; no 

segundo, um de 50 que tem de 

ser rebocado antes que a terra em 

que está apoiado acabe por ceder. 

 

SÉRIE 
 

O Grande C 
AXN White, 20h54 
A programação de Outubro, mês 

dedicado à prevenção e luta 

contra o cancro da mama, é 

rematada com o especial Pensa 

Rosa. Começa com a reposição 

dos três primeiros episódios da 

terceira temporada da série O 

Grande C, comédia dramática que 

acompanha Cathy Jamison (Laura 

Linney, premiada com um Globo 

de Ouro) a partir do momento em 

que é diagnosticada. Segue-se o 

lme Experiência de Uma Vida (às 

22h25), a partir da história real de 

um médico-investigador que 

desenvolve um tratamento 

revolucionário. Finalmente, são 

emitidas cinco curtas-metragens 

com testemunhos de pacientes e 

sobreviventes (0h01).

Televisão 
lazer@publico.pt

RTP 1 
6.30 Bom Dia Portugal 10.00 Maratona 
da Saúde 13.00 Jornal da Tarde 14.15 
Linha da Frente 14.59 Maratona da 
Saúde 17.30 Portugal em Directo 19.08 
O Preço Certo 19.59 Telejornal 21.00 
Sexta às 9 21.40 Quem Quer Ser 
Milionário - Alta Pressão 22.59 Ensaia 
Comigo... 23.52 Eléctrico 0.52 
Tentação 2.53 O Sábio 3.37 O Mundo 
Segundo Donald Trump 
 

RTP 2 
6.32 Repórter África - 2.ª Edição 7.00 
Espaço Zig Zag 10.21 Histórias de Mar 
10.49 Último Tango em Halifax 11.43 
Onde os Livros São o Mundo 12.11 São 
Precisos Dois para Casar 12.59 Os 
Daltons 13.07 Chovem Almôndegas 
13.18 Tufão 13.32 Drama Total - À Volta 
do Mundo 13.54 Folha de Sala 14.00 
Sociedade Civil 15.00 A Fé dos 
Homens 15.34 Esec-Tv 16.00 Planeta 
Safari 16.55 Espaço Zig Zag 19.28 
Basquetebol: Oliveirense x CAB 
Madeira - Liga Portuguesa Placard 
2020/2021 21.21 Em Busca do Museu 
Desconhecido 21.30 Jornal 2 22.04 
Folha de Sala 22.13 Barão Negro 23.08 
A Toda a Velocidade 0.40 A Rede 1.13 
Sociedade Civil 2.13 Euronews 5.48 
Sinais de Vida  
 

SIC 
6.00 Edição da Manhã 9.15 Alô 
Portugal 10.15 Casa Feliz 13.00 
Primeiro Jornal 14.30 Linha Aberta 
15.20 Rainha das Flores 16.15 Júlia 
18.15 Amor à Vida 18.40 Êta Mundo 
Bom 19.30 O Noivo É Que Sabe 19.57 
Jornal da Noite 21.45 Nazaré 22.15 
Terra Brava 23.15 Golpe de Sorte 23.55 
Totalmente Demais 0.50 O Noivo É 
Que Sabe 1.20 Linha Aberta 2.05 
Original É a Cultura 2.55 Volante  
 

TVI 
6.00 Os Batanetes 6.30 Diário da 
Manhã 10.15 Você na TV! 13.00 Jornal 
da Uma 14.55 Destinos Cruzados 16.15 
A Tarde É Sua 18.15 Big Brother 19.57 
Jornal das 8 21.47 Bem Me Quer 23.00 
Amar Demais 0.00 Big Brother 2.00 
Santa Bárbara 2.57 A Outra 
 

TVCINE TOP 
9.05 Cats 11.00 The Grudge: Maldição 
12.40 A Favorita 14.40 Joker 16.45 

Tudo Pela Justiça 19.05 Os Órfãos de 
Brooklyn 21.30 1917 23.30 Vice 1.40 
Khali, o Assassino 3.10 Amar Sobre a 
Lua 4.35 Os Órfãos de Brooklyn 
 

FOX MOVIES 
10.13 O Dragão Ataca 11.51 Chacal 
14.08 O Massacre 15.47 Inferno 
Vermelho 17.27 Tarzan, o Homem 
Macaco 19.17 Tubarão 21.15 Tubarão 2 
23.11 Predador 2 0.44 Dead Man Down 
- Um Homem a Abater 2.29 Drácula: A 
História Desconhecida 3.49 A Noite 
dos Mortos-Vivos 5.24 A Estrada Não 
Tem Fim 
 

CANAL HOLLYWOOD 
9.35 J. Edgar 11.45 Como Seduzir Uma 
Amiga 13.15 Grand Budapest Hotel 
14.55 A Fúria do Último Escuteiro 
16.40 Dragonball: Evolução 18.05 
Homem Demolidor 20.00 Viagem ao 
Centro da Terra 2: A Ilha Misteriosa 
21.30 Top Gun - Ases Indomáveis 
23.20 Killing Season - Temporada de 
Caça 0.45 Forças Especiais 2.35 
Lendas do Crime 4.45 Detenção de 
Risco 
 

AXN MOVIES 
14.30 Espírito Selvagem 16.29 
Sobreviver a Picasso 19.02 Seven - 7 
Pecados Mortais 21.10 The Runner - 
Factor de Risco 22.39 Duas Semanas 
0.19 Babel 2.36 Don Juan DeMarco 
4.07 Sex Tape - O Nosso Vídeo Proibido 
5.36 O Estagiário 
 

AXN 
13.02 Castle 13.47 S.W.A.T.: Força de 
Intervenção 15.17 Quarteto Fantástico 
17.03 O Medalhão 18.40 Mentes 
Criminosas 20.20 Investigação 
Criminal 21.10 The Head 22.00 
Entourage - Vidas em Hollywood 23.51 
Dois Tiros 1.43 Interstellar 4.30 Mentes 
Criminosas 5.57 Absentia 
 

AXN WHITE 
13.49 Vencer o Preconceito 16.04 O 
Milagre da Vida 17.41 Miracle on the 
Mountain: The Kincaid Family Story 
19.16 O Mentalista 20.54 O Grande C 
22.25 Experiência de Uma Vida 0.01 
Cinco 1.34 O Grande C 2.33 O 
Mentalista 4.03 The Detail 5.33 O 
Turno da Noite 

FOX 
14.33 Investigação Criminal: Los 
Angeles 16.02 Hawai Força Especial 
17.35 C.S.I. Miami 19.04 Chicago PD 
20.46 Hawai Força Especial 22.30 
Alien: Covenant 0.51 O Homem dos 
Punhos de Ferro 2.27 Hansel & Gretel: 
Caçadores de Bruxas 3.48 Chicago PD 
 

FOX LIFE 
14.39 Walking the Dog 16.03 Mommy 
Be Mine 17.35 Sealed With a Kiss 19.05 
Lei & Ordem: Unidade Especial 20.41 
Clínica Privada 21.36 Chicago Med 
22.30 A Forma da Água 0.43 Brimming 
with Love 2.11 Lei & Ordem: Unidade 
Especial 3.34 Clínica Privada 4.15 
Chicago Med 4.56 For the People 
 

DISNEY 
15.22 Acampamento Kikiwaka 16.10 
Gabby Duran Alien Total 16.32 Sadie 
Sparks 17.19 Lab Rats 18.03 
Anfibilândia 18.25 Cry Babies Magic 
Tears 18.32 Gravity Falls 19.16 Os Green 
na Cidade Grande 20.05 Sadie Sparks 
20.30 Anfibilândia 20.55 Lab Rats 
21.16 Acampamento Kikiwaka 21.40 
Hotel Transilvânia: A Série 
 

DISCOVERY 
17.20 Alasca de Comboio 19.10 
Lugares Lendários 21.00 Engenharia 
Abandonada 22.55 Segredos das 
Catacumbas 0.40 Engenharia 
Abandonada 2.15 Curiosidades da 
Terra 3.45 Mestres do Restauro 4.30 
Guerra de Propriedades 
 

HISTÓRIA 
17.16 O Inexplicável 17.57 À Caça de 
Hitler 20.44 Grandes Descobertas 
22.15 Megapolis 0.02 Mundos 
Perdidos 1.32 Forjado no Fogo 
 

ODISSEIA 
18.22 África Desde o Ar 19.11 
Guerreiros do Ar 20.02 A História dos 
Emirados 21.02 Os Feitos Mais 
Estranhos das Guerras Mundiais 22.31 
A História dos Emirados 23.28 Os 
Feitos Mais Estranhos das Guerras 
Mundiais 0.58 A História dos Emirados 
1.55 Os Feitos Mais Estranhos das 
Guerras Mundiais 3.34 
Supermegacaro 4.04 O Veterinário de 
Yorkshire: Inverno nos Moors

Os mais vistos da TV
Quarta-feira, 28

FONTE: CAEM

SIC
SIC

RTP1
SIC
TVI

13,1
12,6
11,1
11,1

11,0

Aud.% Share

25,6
22,8
23,1
25,4
21,4

RTP1

RTP2

SIC
TVI

Cabo

12,7%%
0,8

19,8

16,6

37,0

Nazaré
Jornal da Noite
O Preço Certo
Terra Brava
Bem Me Quer

FICAR



Público • Sexta-feira, 30 de Outubro de 2020 • 47

TEMPO PARA HOJE

A M A N H Ã

Açores

Madeira

Lua
Nascente
Poente

Marés

Preia-mar

Leixões Cascais Faro

Baixa-mar

Fonte: www.AccuWeather.com

Ponta
Delgada

Funchal

Sol

Viana do 
Castelo

Braga
7º 22º

Porto
11º 21º

Vila Real
7º 19º

9º 19º

Bragança
4º 18º

Guarda
9º 16º

Penha 
Douradas
5º 15º

Viseu
9º 19º

Aveiro
9º 21º

Coimbra
10º 21º

Leiria
8º 22º

Santarém
10º 25º

Portalegre
14º 22º

Lisboa
12º 23º

Setúbal
11º 24º Évora

9º 25º

Beja
12º 25º

Castelo 
Branco
10º 20º

Sines
13º 23º

Sagres
14º 24º

Faro
15º 24º

Corvo
Graciosa

Faial

Pico

S. Jorge

S. Miguel

Porto Santo

Sta Maria

17º 23º

18º 22º

Flores
Terceira
18º 22º

19º 24º

18º 25º

19º 22º

19º

17º

7h02
Cheia

17h38 14h4931 Out.

1-1,5m

2-2,5m

20º

1,5m

23º1-1,5m

22º

0,5-1m

14h13 3,3
02h31* 3,3

08h04 0,8
20h19 0,7

13h48 3,3 
02h06* 3,3 

07h37 1,0 
19h52 0,9

13h51 3,2
02h08* 3,2

07h31 0,9
19h49 0,7

2-3m

2-3m

1,5-2m

15º

17º

20º

*de amanhã

BRIDGE

Oeste Norte Este Sul 
   1ST 
passo 3ST Todos passam 
 
Leilão: Equipas ou partida livre. 
 
Carteio: Saída: 3 . Aparece o Rei de 
paus em Este e Sul faz a vaza com o Ás. 
Qual o seu plano de jogo? 
 
Solução: A diferença entre um craque e 
um iniciado: um craque já cabidou mui-
to mais vezes do que o iniciado possa 
sequer imaginar ser possível. 
No problema de hoje podemos perce-
ber essa diferença. Um iniciado contará 
desde logo com dez vazas fáceis, desde 
que haja uma distribuição normal no 
naipe de ouros. Depois do Ás de paus, 
bateria à cabeça o Ás e o Rei de ouros e 

Dador: Sul 
Vul: NS

NORTE 
 KQ5 
 65 
 KQ1076 
 1096 

SUL 
 A107 
 Q1043 
 A93 
 AQ5 

OESTE 
 964 
 KJ98 
 2 
 J8432 

ESTE 
 J832 
 A72 
 J854 
 K7 

João Fanha/Pedro Morbey  
(bridgepublico@gmail.com)

Oeste baldaria. Ainda assim, para obter 
as nove vazas, Sul jogaria ainda a Dama 
e outro ouro para fora. Um defensor ex-
periente em Este iria inferir que Sul de-
veria ter uma segunda paragem a paus, 
por não ter recuado pelo menos uma 
vez o seu Ás, e mudaria o flanco para 
copas: o 2 de copas. 10 de Sul e o Valete 
de Oeste, que jogaria agora o 8 de co-
pas para o Ás de Este e outra copa iria 
permitir a Oeste encaixar ainda mais 
duas vazas a copas, para um cabide. 
Um craque iria perceber que o único pe-
rigo que pode comprometer o seu con-
trato reside no naipe de copas, mas só 
se o primeiro ataque vier de Este, caso 
contrário a defesa nunca conseguirá fa-
zer mais do que três vazas a copas. Com 
isso em mente, o craque jogaria um 
ouro para o Rei e outro ouro para o 9 da 
sua mão! Esta jogada é essencial para 
evitar que Este tenha a mão, e com isto 
o contrato fica assegurado.  
 
 
Considere o seguinte leilão: 
 
Oeste Norte Este Sul 
 1  passo 1  
passo 2  passo 2  
passo 2  passo ? 
 
O que marcaria, com a mão seguinte? 

 Q32  A10832  1043  J3 
 
Resposta: Passe. Estamos no contrato 
certo e não vale a pena “esticar” mais. A 
Dama de espadas é um valor perdido, 
porque o parceiro está curto nesse nai-
pe.

SUDOKU

Problema 
10.066 
Dificuldade:  
Fácil

Problema 
10.067 
Dificuldade:  
Muito difícil

Solução do  
problema 10.064

Solução do  
problema 10.065

© Alastair Chisholm 2008 and www.indigopuzzles.com

CRUZADAS  11.146

Horizontais: 1. Hoje é o dia desta cor. 
Forma para gelo. 2. Nome da letra M. 
Supremo sacerdote, entre os Bonzos. 
Interjeição designativa de dor. 3. Das 0h 
de 30 de Outubro até às 23h59 de dia 3 
de Novembro, está proibida a circulação 
entre eles. 4. Até agora. Autores (abrev.). 
5. Relações Públicas. Unidade de armaze-
namento de dados composta por oito 
bits consecutivos. 6. EUA e (...), assina-
ram tratado militar e reforçaram aliança 
contra a China. Por (arcaico). 7. Auge, 
clímax. Arrependida. 8. Armada 
Portuguesa (sigla). Pequeno pão de fari-
nha ordinária. 9. Utilize. Atrever-se a. 10. 
Gigantesco campo de refugiados na Síria 
onde 40% dos testes à covid-19 deram 
positivo. Contente. 11. Guarneceu de 
asas. D. (...), rainha de Portugal, esposa de 
D. João II, foi promotora das artes e da 
assistência aos necessitados (1458-1525). 
 
 

Verticais: 1. Nova carga. 2. Elemento de 
formação de palavras que exprime a ideia 
de ombro. O preço destas desceu pela 
primeira vez em cinco anos. 3. Rio de 
França que atravessa Paris. Impulso vio-
lento. 4. Ave palmípede e aquática, de 
longo pescoço. Mulo. 5. Tipo de medita-
ção contemplativa. “A felicidade está 
onde cada um a (...)”. 6. Antiga cratera de 
vulcão, circular e larga. Hectolitro 
(abrev.). 7. Casa ou caixa onde se guar-
dam géneros alimentícios. Poeta e cantor 
ambulante entre os Gregos antigos. 8. 
Adejo. (...) Praça, celebra Vila do Conde 
num disco-livro que é também um filme. 
9. Artista franco-suíço, conhecido por 
usar nas suas obras uma “mistura biode-
gradável de giz com carvão”. Símbolo de 
seno (Matemática). 10. A tua pessoa. 
Declaração escrita e assinada sobre a 
verdade de um facto. 11. Aqui está. 
Época. Grande porção (popular). 
 

Solução do problema anterior: 
Horizontais: 1. AVC. Pulhice. 2. Rishi. Cri. 3. Tipo. Apoia. 4. Loa. Re. Era. 5. Ás. Vítor. SA. 
6. Gania. Pt. Om. 7. Soturno. 8. Io. Redor. Sr. 9. MUPI. Be. 10. Africanas. 11. Sura. Arroio. 
Verticais: 1. Av. Lágrimas. 2. Tosa. Ou. 3. Cria. Nu. Par. 4. IP. Vi. Rifa. 5. Psoríase. 6. Uh. 
ET. Odeia. 7. Lia. Opto. Cr. 8. Perturbar. 9. Icor. Eno. 10. CriaSons. 11. Eia. Amoroso.

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

JOGOS
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Crónica de jogo
Marco Vaza

Na Luz, só houve golos  
na segunda parte do 
confronto com  
o Standard Liège:  
Pizzi marcou o primeiro  
e o último

Haver público num estádio é tão raro 

nestes tempos de pandemia que já 

nem estamos habituados. Mas ontem 

os espectadores regressaram à Luz, 

mais de 200 dias depois, em quanti-

dade reduzida (7% da lotação, 4875), 

para assistirem ao triunfo do Benfica 

sobre o Standard Liège por 3-0 a con-

tar para a Liga Europa, a segunda 

vitória em dois jogos para os “encar-

nados”, segurando o comando do 

Grupo D, com seis pontos, a par do 

Glasgow Rangers, triunfante em 

Ibrox sobre o Lech Poznan.  

Frente a um adversário fechado e 

sem ambição atacante, o Benfica só 

conseguiria desbloquear o jogo na 

segunda parte. Sem nunca perder o 

controlo do jogo, a formação orien-

tada por Jorge Jesus foi dominadora 

em todos os capítulos, mas levou 

mais de meio jogo a transformar esse 

domínio em golos. E nessa primeira 

metade, não houve propriamente 

uma catadupa de remates perigosos 

e defesas espectaculares do guardião 

belga Bodart.  

Houve domínio esmagador na pos-

se de bola, houve remates e houve 

meias oportunidades, mas nada dis-

to deu para desfeitear um adversário 

muito limitado e formatado só para 

defender — e isto não é um exagero, 

o Standard não fez um único remate 

à baliza de Vlachodimos na primeira 

parte. O melhor que o Benfica fez 

nos primeiros 45’ veio dos seus 

jovens laterais que se estreavam a 

titulares com Jesus. Diogo Gonçalves 

na direita e Nuno Tavares na esquer-

da aproveitavam da melhor maneira 

a falta de pendor atacante dos belgas 

para aumentar a presença benfiquis-

ta no seu meio-campo ofensivo. 

Só mesmo a fechar a primeira par-

te é que o Benfica se aproximou ver-

dadeiramente do golo. Um remate 

de Pizzi aos 39’ saiu bastante por 

cima da baliza dos belgas. 

Houve uma pressão final intensa 

nos últimos segundos antes do árbi-

tro apitar para o intervalo, mas 

nada. O marcador continuou a zeros 

e Jesus precisava de fazer alguma 

coisa. 

Para a segunda parte já não regres-

sou Pedrinho. Entrou Rafa Silva e, 

com o internacional português em 

campo, o Benfica passou do domínio 

estéril da primeira parte para um 

domínio consequente na segunda. 

Logo aos 48’, Waldschmidt rece-

beu a bola na área belga, mas teve 

logo em cima dele Bokai, que o der-

rubou. Da marca dos 11 metros, Pizzi 

colocou o Benfica na frente, uma 

vantagem mais que justa para a úni-

ca equipa verdadeiramente interes-

sada em ganhar o jogo. 

O golo dos “encarnados” desper-

tou a formação belga para a vida e, à 

passagem da hora de jogo, consegui-

ram, imagine-se, um par de cantos 

consecutivos. E, de caminho, o único 

Ben ca triunfa por 3-0 sobre o Standard 
Liège para a Liga Europa. Pizzi,  
o melhor em campo, fechou as contas  
do jogo com um golo espectacular

Uma vitória competente  
para adepto ver

Benfica  3 
Pizzi 49’ (g.p.) e 76’, Waldschmidt 66’ 
 
 

Standard Liège  0

Positivo/Negativo

Estádio da Luz, em Lisboa. 
Espectadores 4875 
 
Benfica Vlachodimos, Diogo 
Gonçalves a43’, Otamendi, 
Vertonghen, Nuno Tavares, Pedrinho 
(Rafa, 46’), Pizzi (Gonçalo Ramos, 79’), 
Gabriel (Weigl, 72’), Everton, Darwin 
(Seferovic, 72’), Waldschmidt (Taarabt, 
68’).Treinador Jorge Jesus. 
 
Standard Liège Bodart a48’, Fai a65’, 
Vanheusden (Laifis, 75’), Dussenne, 
Gavory, Bokadi, Amallah (Avenatti, 
80’), Cimirot (Carcela, 75’), Bastien, 
Carcela, Oularé (Boljevic, 70’). 
Treinador Philippe Montanier. 
 
Árbitro François Letexier (França)  

Pizzi 
Dois golos que podiam ter 
sido três, mas o capitão do 
Benfica cedeu a posição a 
Waldschmidt para o 
segundo penálti. Marcou o 
primeiro com a 
competência habitual e 
chegou aos 80 golos com a 
camisola do Benfica com 
um espectacular chapéu. 
 
Nuno Tavares 
O jovem lateral aproveitou 
bem a lesão de Grimaldo 
para se mostrar como uma 
opção válida na esquerda. 
 
Standard Liège 
O esforço defensivo da 
primeira parte é o único 
ponto positivo desta 
equipa belga. Não fez um 
único remate no primeiro 
tempo e não teve capaci- 
dade de resposta quando o 
Benfica transformou o seu 
domínio em golos.

remate que deu trabalho a Vlachodi-

mos durante todo o jogo: bola na 

área e Vanheusden consegue rema-

tar para uma boa defesa do guarda-

redes alemão. 

Este despertar belga foi de curtís-

sima duração. Pouco depois, Nuno 

Tavares arrancou em velocidade na 

direcção da área do Standard e só foi 

travado em falta por Fai, mesmo em 

cima da linha. Novo penálti, mas não 

foi Pizzi que assumiu a marcação — o 

capitão entregou a bola a 

Waldschmidt e o alemão, com um 

remate poderoso, fez o 2-0, aos 66’. 

Nesta altura, e tendo em conta 

tudo o que o jogo nos tinha mostrado 

até então, a vitória já não iria fugir ao 

Benfica. A pensar na sempre difícil 

deslocação ao Bessa na próxima 

segunda-feira, Jesus fez a gestão dos 

recursos humanos com múltiplas 

substituições, mas o domínio “encar-

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO D
Jornada 2 
Benfica-Standard Liège 3-0 
Glasgow Rangers-Lech Poznan  1-0

Próxima jornada  (5 de Novembro) 
Benfica-Glasgow Rangers  
Lech Poznan-Standard Liège

 J  V  E  D  G  P
Benfica 2  2  0  0  7-2  6 
Glasgow Rangers 2  2 0  0  3-0  6 
Lech Poznan 2  0  0  2  0-3  0 
Standard Liège  2  0  0  2  2-7  0

DESPORTO
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nado” manteve-se a um bom nível e 

abrilhantado aos 76’ por um grande 

golo de Pizzi, um chapéu a Bodart, 

com a bola a tocar ligeiramente na 

cabeça de um defesa da formação 

belga antes de entrar na baliza. 

E assim, os quase cinco mil adep-

tos saíram satisfeitos do Estádio da 

Luz, com a alma cheia, não por uma 

exibição histórica frente a um adver-

sário que causou problemas (não 

causou nenhum), mas pelo simples 

facto de terem voltado a entrar num 

estádio, mesmo com todas as limita-

ções impostas, longe uns dos outros 

espalhados pelas bancadas. E, claro, 

por mais vitória competente do Ben-

fica, que, depois daquela entrada em 

falso que lhe fechou as portas da Liga 

dos Campeões, já vai em sete triun-

fos consecutivos.

Sp. Braga obtém primeiro triunfo  
na Ucrânia com entrada-relâmpago 

Depois da eliminação em 2018-19, 

num desempate ditado pelos golos 

deste mesmo Zorya na “pedreira”, o 

Sp. Braga preparou-se para a desfor-

ra: Carlos Carvalhal dispensou as 

habituais apresentações, para optar 

por uma entrada fulminante, em que 

abateu, com dois “disparos” certei-

ros, um adversário que só no último 

suspiro conseguiu bater Matheus, 

alcançando a primeira vitória minho-

ta frente a uma equipa ucraniana 

(1-2). Com sortes diferentes na 1.ª 

jornada, o Sp. Braga aproveitou a 

partida da segunda ronda da fase de 

grupos da Liga Europa para manter 

a liderança do Grupo G, a par dos 

ingleses do Leicester, próximo adver-

sário, que venceu o AEK, na Grécia. 

A entrada-relâmpago, com dois 

golos em apenas 11 minutos, deu ao 

jogo da formação portuguesa uma 

dimensão que o Zorya nunca foi 

capaz de contrariar. Paulinho (4’), 

com uma emenda de primeira — a 

concluir um cruzamento de Esgaio 

—, e Nico Gaitán (11’), num disparo 

indefensável, após transição condu-

zida por Raúl Silva, revelaram uma 

tremenda e cácia, com dois excelen-

tes golos nos dois primeiros remates 

minhotos. O avançado português 

obteve o 11.º golo com a camisola do 

Sp. Braga, em contexto europeu, 

igualando Ricardo Horta e Alan na 

lista dos máximos goleadores da 

equipa nas provas da UEFA. 

Nos antípodas da capacidade de 

nalização bracarense, o Zorya aca-

bou por ser vítima da própria falta 

de de nição dos lances de ataque 

para concretizar uma boa mão cheia 

de ocasiões. Apesar de ter de contor-

nar uma linha defensiva de cinco 

homens e um meio-campo de quatro 

unidades, a formação ucraniana che-

gava com relativa facilidade a zonas 

de nalização, falhando precisamen-

te onde o Sp. Braga apresentara 

argumentos infalíveis. Para compli-

car a vida do Zorya, na baliza portu-

guesa estava um Matheus intranspo-

nível, a compensar alguma permea-

bilidade, possivelmente fruto de uma 

conjuntura que criou muito cedo a 

ilusão de um jogo praticamente deci-

dido. 

O Sp. Braga acomodava-se numa 

gestão feliz, já que recolheu aos bal-

neários sem qualquer golo sofrido, 

permitindo-se continuar a alimentar 

um jogo de expectativa, à espera de 

novo erro ucraniano. Atitude que se 

compreende face ao ciclo que espera 

a equipa de Carlos Carvalhal, com o 

STANYSLAV VEDMID/EPA

Gaitán festeja o golo que marcou ao Zorya em solo ucraniano

técnico a deixar Galeno e Sequeira 

de fora deste encontro, apostando 

num sistema (regressou ao 3x4x2x1) 

que surpreendeu os ucranianos. 

A segunda parte não introduziu 

diferenças signi cativas à dinâmica 

do encontro, que teve sempre um 

Zorya inconformado, a bater contra 

uma parede erguida por Matheus, 

sem que o Sp. Braga sistematizasse 

novos caminhos para o terceiro golo, 

capaz de colocar um ponto nal na 

discussão. 

Ainda assim, o Sp. Braga poderia 

ter ampliado à entrada dos últimos 

dez minutos, com Schettine a amea-

çar um par de vezes: na primeira viu 

o defesa ucraniano cortar a bola com 

o braço, num penálti que escapou ao 

árbitro georgiano; a segunda, a-

grante, deixou o brasileiro na cara 

do guarda-redes, com tempo e espa-

ço para dar melhor seguimento à 

jogada de insistência de Moura. 

Já à espera do apito nal, o Sp. Bra-

ga sofreu um golo que acabou com a 

inviolabilidade da equipa na Europa, 

da autoria de Ivanisenia .  

augusto.bernardino@publico.pt

Zorya  1 
Ivanisenia 90+6’ 
 

Sp. Braga  2 
Paulinho 4’, Gaitán 11’

Positivo/Negativo

Slavutych Arena, na Ucrânia 
 
Zorya Vasilj, Favorov (Abu Hanna, 87’), 
Vernydub, Cvek, Khomchenovskiy, 
Nazaryna, Ivanisenia, Yurchenko 
(Perovic, 87’), Luniov (Gladkiy, 62’), 
Kochergin a35’, Kabaev a47’ (Allahyar, 
81’). Treinador Viktor Skrypnyk 
 
Sp. Braga Matheus, Bruno Viana, 
David Carmo a29’, Raúl Silva a85’, 
Esgaio, Fransérgio a78’, André Castro 
(Al Musrati, 79’), Francisco Moura, 
Ricardo Horta (André Horta, 66’), 
Paulinho (Schettine, 79’), Gaitán (Iuri 
Medeiros, 66’). Treinador Carlos 
Carvalhal 
 
Árbitro Giorgi Kruashvil (Geórgia)  

Gaitán 
A estreia do argentino teve 
o selo de qualidade e classe 
que o tempo não apaga. 
Enquanto durou, mostrou 
que continua a fazer a 
diferença, como no golo 
que embrulhou a vitória 
dos minhotos. 
 
Matheus 
Garantiu, sempre que os 
ucranianos se acercaram 
da baliza bracarense, a 
segurança e serenidade 
necessárias para a equipa 
evitar sobressaltos. Sem 
defesa o remate de 
Ivanisenia no último lance 
da tarde. 
 
Schettine 
Falhou o terceiro golo 
minhoto na sequência de 
um lance em que se exigia 
maior discernimento.

Crónica de jogo
Augusto Bernardino

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO G
Jornada 2 
Zorya-Sp. Braga 1-2 
AEK Atenas-Leicester City  1-2

Próxima jornada (5 de Novembro) 
Leicester City-Sp. Braga; 
 Zorya-AEK Atenas

 J  V  E  D  G  P
Sp. Braga 2  2  0  0  5-1  6 
Leicester City 2  2  0  0  5-1  6 
Zorya  2  0  0  2  1-5  0 
AEK Atenas 2  0  0  2  1-5  0

Não quero que o Ben ca seja parecido 
ao Barcelona de agora. Mas não  
me importo que seja comparado 
ao Barcelona de há uns anos 
Jorge Jesus 
Treinador do Benfica
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O Paços de Ferreira pode estar bem 

perto do fundo da classi cação da I 

Liga e ter ganho apenas um dos cin-

co jogos que já disputou na prova, 

mas isso não impediu Sérgio Con-

ceição, treinador do FC Porto, de, 

ontem, antecipar que o encontro de 

hoje contra os castores será “um 

dos mais difíceis” que a sua equipa 

terá pela frente. 

“Em termos teóricos e práticos é 

dos jogos mais difíceis que vamos 

ter. É um campo difícil e uma equipa 

muito organizada. O Pepa [técnico 

do Paços de Ferreira] tem feito um 

excelente trabalho e a cada ano que 

passa está mais treinador”, analisou 

Sérgio Conceição. 

“Vamos apanhar um adversário 

de qualidade, muito forte a jogar no 

seu estádio. O seu treinador eviden-

cia características competitivas e de 

boa organização. Não há grandes 

nomes, mas há uma equipa forte, 

que sabe o que faz. Cabe-nos encon-

trar a solução para ganhar o jogo”, 

vincou o treinador portista. 

A formação “azul e branca” caiu 

para o terceiro lugar do campeonato, 

depois de o Sporting ter vencido o Gil 

Vicente, na partida em atraso da pri-

meira jornada, mas Sérgio Conceição 

desvalorizou esse facto e recusa a 

ideia de haver mais pressão. 

“Vencer é sempre uma obrigação, 

Conceição acha jogo 
em Paços de Ferreira 
dos mais difíceis

mesmo quando estamos em primei-

ro. Faltou-nos uma pontinha de 

sorte em alguns jogos, mas não que-

ro agarrar-me a isso. É não cometer 

os mesmos erros e olhar para este 

jogo como uma nal”, sublinhou. 

Questionado sobre se tem mais 

soluções em comparação com as 

três temporadas anteriores, Sérgio 

Conceição preferiu lembrar as di

culdades nanceiras que o clube 

tem enfrentado, desabafando que 

“nem tudo é uma maravilha”. 

“Estou aqui para potenciar joga-

dores, ganhar campeonatos, e 

entrar na Liga dos Campeões, para 

sermos uma solução para o clube. 

Não podemos, no contexto actual, 

com o FC Porto há três anos sob a 

alçada do fair-play nanceiro, dizer 

que tudo é uma maravilha.” 

Para o jogo de Paços de Ferreira, 

Sérgio Conceição não terá o defesa 

Zaidu, a cumprir um jogo de castigo, 

por ter sido expulso na jornada 

anterior. 

Já Pepa, de volta ao banco pacen-

se depois de ter testado positivo à 

covid-19 e de ter cumprido isola-

mento, pediu concentração total 

aos seus jogadores. “Teremos de ter 

muito cuidado na fase de constru-

ção, porque o FC Porto identi ca 

bem as referências de pressão”, 

começou por a rmar, elogiando 

depois alguns jogadores dos cam-

peões nacionais: “O Pepe é um líder 

por natureza e tem um nível de ren-

dimento altíssimo; o Sérgio Oliveira 

acrescenta muito em qualquer equi-

pa nos lances de bola parada e é o 

cérebro; o Otávio desequilibra por 

dentro e por fora e o Marega é exí-

mio a procurar os espaços”, deta-

lhou. Lusa

Futebol

Treinador do FC Porto quer 
recuperar os pontos 
perdidos para Sporting e 
Benfica. Já Pepa quer a sua 
equipa com “mais golo”

Sérgio Conceição deixou avisos para os perigos do próximo jogo

RAFAEL MARCHANTE/REUTERS

Futebol
Nuno Sousa 

Presidente do Benfica foi 
reconduzido no cargo com 
uma vitória expressiva, 
naquela que foi a maior 
votação de sempre no clube

nsousa@publico.pt

Os números são esclarecedores. Tan-

to os de adesão dos sócios ao acto 

eleitoral para os órgãos sociais do 

Ben ca (38.102 votantes, um recorde 

absoluto), como os da vitória de Luís 

Filipe Vieira (62,5% dos votos), que 

na madrugada de ontem viu legitima-

da a visão que tem para o clube e par-

te, assim, para o sexto mandato con-

secutivo, abertamente dedicado aos 

resultados desportivos.  

A diferença de participação dos 

associados face a anos anteriores foi 

colossal. Não só o anterior máximo 

de votantes (22.676, relativo a 2012) 

foi amplamente ultrapassado, como 

depois de declarado o fecho das urnas 

foi necessário aguardar mais quatro 

horas para se iniciar a contagem dos 

votos, tal o número de sócios ainda 

nas las à espera de aceder às urnas.  

Encerradas todas as 25 assembleias 

de voto, a contabilização foi relativa-

mente rápida, ou não tivesse sido 

adoptado o sufrágio por via electró-

nica. O que não impediu que só 

depois das 2h de ontem a nova direc-

ção tomasse posse no pavilhão n.º 2 

da Luz, em Lisboa, e Luís Filipe Vieira 

assumisse o discurso de vitória. Cur-

to, de resto. 

 “Nunca um clube fez o que o Ben-

A Europa, a frente 
interna e o recorde 
de títulos: os desafios 
de Vieira em 2020-24

ca conseguiu: ter o maior número 

de sócios a votar na história do clube 

é um orgulho. A partir de agora, não 

há vencedores nem vencidos. Espero 

que respeitem os resultados e que a 

partir de agora haja só um Ben ca”, 

declarou, praticamente sem se debru-

çar sobre as traves mestras do novo 

quadriénio. “Será um mandato de 

continuidade, para reforçar o que de 

bom zemos e para corrigir erros 

cometidos. Teremos quatro anos exi-

gentes, em que seremos desa ados, 

mas saberemos responder à altura da 

história do Ben ca.” 

Ultrapassados os adversários nas 

urnas ( João Noronha Lopes alcançou 

34,71% dos votos, enquanto Rui 

Gomes da Silva se cou por 1,64%), 

Vieira debruça-se agora sobre o relva-

do. Um passo natural depois de con-

solidados os capítulos nanceiro 

(contas positivas durante sete exercí-

cios consecutivos) e patrimonial 

(construção do estádio da Luz, da 

academia do Seixal, do museu Cosme 

Damião), mas também uma obriga-

ção acrescida depois do falhanço 

desportivo na época passada. 

“A prioridade é: onde entrar, 

ganhar todos os jogos. É uma aposta 

rme minha ganhar um título euro-

peu. Nestes quatro anos vou lá chegar. 

Hei-de conseguir”, disse o presidente 

das “águias” à RTP, durante a campa-

nha. Um desiderato desportivo a jun-

tar à vontade de alcançar a hegemo-

nia do futebol nacional — e basta a 

Vieira ganhar mais uma Liga para se 

tornar no presidente com mais cam-

peonatos da história do Ben ca.

Luís Filipe Vieira recolheu 471.660 votos

ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

CLASSIFICAÇÕES

 Jornada 6 
Paços de Ferreira-FC Porto                      20h30, SPTV1 
 Belenenses SAD-Farense  amanhã, 15h30, SPTV1 
 Rio Ave-Moreirense        amanhã, 18h, SPTV1 
Marítimo-Nacional                  amanhã, 20h30, SPTV1  
Portimon-Santa Clara                     domingo, 15h, SPTV1 
Gil Vicente-V. Guimarães  domingo, 17h30, SPTV1 
 Sporting-Tondela                                  domingo, 20h, SPTV1 
Sp. Braga-Famalicão                    2.ª feira, 18h45, SPTV2 
 Boavista-Benfica                                         2.ª feira, 21h, SPTV2 

Jornada 8 
Estoril-Cova da Piedade                                     18h30, SPTV+ 
Sp. Covilhã-FC Porto B                        amanhã, 11h, SPTV1 
Académica-Oliveirense                                  amanhã, 15h  
Desp. Chaves-Vilafranquense               amanhã, 17h30 
Leixões-Benfica B                            domingo, 11h15, SPTV1 
Casa Pia-Penafiel                                    domingo, 14h, SPTV+ 
Ac. Viseu-Feirense                                  domingo, 15h 
Mafra-Varzim                                                                          domingo, 15h 
Arouca-Vizela                                                               domingo, 15h  
 

 J  V  E  D  M-S  P

 J  V  E  D  M-S  P

1. Benfica 5 5 0 0 15-3 15 
2. Sporting  5 4 1 0 11-4 13 
3. FC Porto 5 3 1 1 13-6 10 
4. Sp. Braga 5 3 0 2 8-5 9 
5. Moreirense 5 2 2 1 5-4 8 
6. Santa Clara 5 2 1 2 5-4 7 
7. V. Guimarães 5 2 1 2 2-2 7 
8. Nacional 5 1 3 1 6-6 6 
9. Marítimo 5 2 0 3 7-9 6 
10. Rio Ave 5 1 3 1 3-5 6 
11. Famalicão 5 1 3 1 9-12 6 
12. Gil Vicente 5 1 2 2 3-5 5 
13. Belenenses SAD 5 1 2 2 2-4 5 
14. Paços de Ferreira 5 1 2 2 4-6 5 
15. Tondela 5 1 2 2 4-8 5 
16. Portimonense 5 1 1 3 3-6 4 
17. Boavista 5 0 3 2 6-12 3 
18. Farense 5 0 1 4 5-10 1 

1. Estoril 7 5 1 1 10-4 16 
2. Mafra 7 5 0 2 13-7 15 
3. Desp. Chaves 7 4 2 1 12-7 14 
4. Feirense 7 4 2 1 13-9 14 
5. Académica 7 4 2 1 7-3 14 
6. Arouca 7 2 4 1 6-4 10 
7. Penafiel 7 3 1 3 11-10 10 
8. Cova da Piedade 7 3 1 3 7-8 10 
9. Casa Pia 7 2 3 2 9-14 9 
10. Vizela 7 2 2 3 8-13 8 
11. Sp. Covilhã 7 2 2 3 8-10 8 
12. Oliveirense 7 2 2 3 8-8 8 
13. FC Porto B 7 2 1 4 11-11 7 
14. Ac. Viseu 7 1 3 3 3-7 6 
15. Benfica B 7 2 0 5 13-11 6 
16. Leixões 7 1 3 3 6-9 6 
17. Vilafranquense 7 1 3 3 9-14 6 
18. Varzim 7 1 2 4 3-8 5 

Próxima jornada Belenenses SAD-Rio Ave, 
Moreirense-Paços de Ferreira, Tondela-Santa Clara, 
Famalicão-Marítimo, V. Guimarães-Sporting, 
Nacional-Gil Vicente, Farense-Boavista, FC 
Porto-Portimonense, Benfica-Sp. Braga

I LIGA

II LIGA

I Liga 
5 golos Thiago Santana (Santa Clara),  
Rodrigo Pinho (Marítimo) 
II Liga 
7 golos Gonçalo Ramos (Benfica B)

MELHORES MARCADORES
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O que faz um atleta entrar na galeria 

dos imortais? A hegemonia na 

modalidade? O número de títulos? 

A longevidade? O carisma? Talvez 

um pouco de tudo. No que diz res-

peito à hegemonia e aos títulos con-

quistados, o desporto mundial tem 

um “desconhecido” a querer entrar 

nesta galeria. 

Um desporto chamado “trial” não 

fará soar um alarme à maioria das 

pessoas. E o nome Toni Bou também 

não — ao lado de nomes como 

Phelps, Jordan, Bolt, Ali ou Federer, 

Bou tem um valor mediático quase 

nulo e, mesmo no panorama espa-

nhol, atletas como Nadal, Alonso, 

Márquez ou Gasol pouco espaço dei-

xam para este piloto catalão. 

Mas uma coisa é certa: se o núme-

ro de títulos e o domínio numa 

modalidade valem de algo, Toni Bou 

já conquistou, de pleno direito, um 

lugar no lote dos grandes desportis-

tas da história. 

Aos 34 anos, Bou venceu todos — 

sim, todos — os Mundiais de trial que 

disputou. Começou em 2007 e ainda 

não parou em 2020, com mais um 

título conquistado no passado dia 11. 

Mas há mais: de 2007 a 2020 seriam, 

em tese, 14 títulos. Mas o trial é uma 

modalidade que, em cada tempora-

da, tem campeonatos indoor e 

outdoor. E Bou domina ambos. Isto 

equivale a dizer que este piloto con-

quistou 28 campeonatos… em 28 

possíveis. 

Antes de mergulhar no feito de 

Toni Bou importa explicar o que está 

em causa. Quando pensamos em des-

porto motorizado, as provas de velo-

cidade, resistência e todo-o-terreno 

reúnem grande parte da atenção. 

O trial é, porém, um desporto 

motorizado que mistura um pouco 

de tudo — pede aos atletas que,  

em cima de uma moto, sejam rápi-

dos a ultrapassar percursos de obs-

táculos, não podendo abdicar de 

uma precisão quase milimétrica. 

Força física, concentração, preci-

são, velocidade e até um pouco de 

Toni Bou, um 
“desconhecido” na 
galeria dos imortais

loucura é o que se pede no trial. 

Desde que Bou chegou ao Mundial 

de trial, em 2007, ninguém foi capaz 

de o derrotar, nem mesmo o anterior 

campeão, lenda da modalidade e ex-

recordista de triunfos, o britânico 

Douglas Lampkin. 

“Dougie” tornou-se uma lenda do 

trial, com 16 títulos mundiais (oito 

indoor e oito outdoor), mas Bou per-

tence a outra dimensão e já quase 

duplicou o registo de Lampkin. 

Albert Cabestany, rival de Bou no 

trial, chegou a dizer que “ele não é 

apenas o melhor da história do trial, 

é um dos melhores atletas da histó-

ria”. E explicou: “Não conheço nin-

guém que tenha mantido este nível 

durante tantos anos.” 

Como motivar um atleta cujos 

rivais teimam, ano após ano, em 

não lhe fazer sombra? Bou garante 

que é possível. “Há sempre muito 

para melhorar e, como piloto, nun-

ca se chega à perfeição (…) e, com 

28 títulos conquistados, os 30 con-

verteram-se numa obrigação.” 

Mas Bou, que alcançou em Portu-

gal, em 2018, as 100 vitórias em pro-

vas do Mundial, tem outra motiva-

ção. Já é, nesta fase, mentor de vários 

jovens pilotos e não tem problemas 

em abdicar dos seus segredos. 

“Não tenho problema algum com 

isso, pelo contrário. É bom trei- 

nar com jovens e, no nal das pro-

vas, ganha quem tem de ganhar.  

Se fores o melhor, ganhas. Se não 

fores, não.”

diogo.oliveira@publico.pt

Trial
Diogo Cardoso Oliveira

Se o número de títulos  
e o domínio numa 
modalidade valem de algo, 
Toni Bou já conquistou,  
de pleno direito, o seu lugar

Breves

Justiça

Ciclismo

Dois processos 
disciplinares para 
Frederico Varandas

Sprint irregular tira 
triunfo a Sam Bennett 
na etapa da Vuelta

Frederico Varandas, 
presidente do Sporting, está a 
contas com dois processos 
disciplinares instaurados pelo 
Conselho de Disciplina da 
Federação Portuguesa de 
Futebol (CD). O primeiro 
processo remete para as 
palavras de Varandas sobre o 
desempenho da equipa de 
arbitragem do jogo 
Sporting-FC Porto, nas quais 
sugeriu que apenas contra a 
formação “leonina” é que o 
árbitro tomaria a decisão de 
reverter um penálti que 
inicialmente foi assinalado a 
favor do Sporting. O segundo 
processo tem que ver com a 
resposta de Frederico 
Varandas a Pinto da Costa, 
definindo o dirigente portista 
como um  “bandido”.

Sam Bennett (Quick-Step) foi o 
mais forte, ontem, na etapa 9 
da Volta a Espanha. O pelotão 
rolou tranquilamente durante 
o percurso com final ao sprint 
e no duelo de velocistas na 
recta da meta o triunfo sorriu 
ao irlandês, que parecia ter 
vencido pela segunda vez 
nesta prova, superando Pascal 
Ackermann (Bora) e Gerben 
Thijssen (Lotto). Mas tudo 
mudou minutos depois do 
final da etapa. A organização 
considerou que Bennett fez 
um sprint irregular, por 
“encontrões” em Emils Liepins 
(Trek-Segafredo), e retirou-lhe 
o triunfo e entregou-o a Pascal 
Ackermann. Nos lugares 
cimeiros da classificação geral 
nada se alterou, com Richard 
Carapaz (Ineos) a manter os 13 
de segundos de vantagem 
para Primoz Roglic (Jumbo).

DESPORTO

Toni Bou
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Directores do Norte apelam a 
que se passe “imediatamente” 
para aulas em regime misto

Situação no Tâmega e 
Sousa está à “beira do 
colapso” alerta a 
Associação Nacional de 
Dirigentes Escolares

Educação
Clara Viana

cviana@publico.pt

Com o aumento dos casos de infecção 

por covid-19 a registar aumentos que 

ultrapassam os 40%, a região do 

Tâmega e Sousa está “no olho do fura-

cão”, descreve o presidente da Asso-

ciação Nacional de Dirigentes Escola-

res, Manuel Pereira, que ontem reu-

niu de urgência para lançar um apelo 

veemente ao Governo: é necessário 

autorizar “as escolas das localidades 

com maior crescimento da pandemia 

a funcionar, provisoriamente, no regi-

me misto que organizaram para o 

presente ano lectivo”. 

No regime misto as aulas presen-

ciais coabitam com as que são dadas 

à distância. Para a ANDE, a transição 

para este regime deve ser feita “ime-

diatamente” tanto no Tâmega e Sou-

sa como em todas as outras localida-

des “em que a pandemia se descon-

trolou”. Na região já há três concelhos 

(Paços de Ferreira, Lousada e Felguei-

ras) onde foi declarado o “dever de 

permanência no domicílio” devido ao 

aumento de casos de infecção. Está à 

vista “um possível colapso do contro-

lo da pandemia, entre outras locali-

dades do país, na região do Tâmega 

e Sousa [que tem o maior número de 

casos por 100 mil habitantes]”, avisa 

a ANDE. Neste diploma, datado de 

Julho, o Governo de ne que as aulas 

presenciais serão a “regra”, mas tam-

bém estabelece que “deve haver lugar 

à aplicação do regime misto quando 

se veri que, devido à pandemia da 

doença covid-19, a impossibilidade de 

as escolas manterem as turmas em 

regime presencial”. 

Também a Câmara de Matosinhos, 

na Área Metropolitana do Porto, já 

pediu ao Governo que encerre as 

escolas do 3.º ciclo e secundário, uma 

medida que é subscrita pela Protec-

ção Civil municipal. “Neste momento 

[dia 27] estão em quarentena 130 tur-

mas do concelho”, revelou a presi-

dente da câmara, Luísa Salgueiro, 

adiantando que “o maior número de 

casos de con namento resulta de 

casos no meio escolar”. 

Por agora, o ministro da Educação 

tem insistido que o encerramento das 

escolas será sempre a “última deci-

são” já que o regime presencial é 

necessário para as aprendizagens dos 

alunos e para a sua saúde física e men-

tal. Quanto ao número de casos de 

infecção nas escolas, Tiago Brandão 

Rodrigues considera que é ainda 

“relativamente pequeno”. 

Na semana passada, a directora-

geral da Saúde, Graça Freitas, deu 

conta da existência de 49 surtos acti-

vos nas escolas, com 449 casos de 

infecção reportados. A Fenprof, que 

tem estado a fazer um levantamento 

das escolas afectadas, a rma que já 

são mais de 400 os estabelecimentos 

com situações de infecção, a maioria 

dos quais com casos que continuam 

activos. A decisão sobre o que fazer 

quando é detectado um caso de 

infecção pertence às autoridades de 

saúde, que tanto se têm limitado a 

pôr uma turma ou um grupo de alu-

nos de quarentena como a decretar 

o encerramento das escolas, como 

sucedeu nos concelhos de Borba e 

Vila Viçosa, onde na semana passada 

foram fechados todos os estabeleci-

mentos escolares.

Rui Tavares regressa na próxima semana a este espaço

Morreu Sindika  
Dokolo, marido  
de Isabel dos Santos

1972-2020
António Rodrigues

antonio.rodrigues@publico.pt

O coleccionador de arte e empre-

sário congolês Sindika Dokolo, mari-

do da empresária angolana Isabel dos 

Santos, morreu ontem no Dubai, víti-

ma de afogamento enquanto fazia 

mergulho ao largo da costa do emira-

do. A notícia foi avançada pelos meios 

de comunicação congoleses e con r-

mada pelo assessor pessoal do Presi-

dente da República Democrática do 

Congo, Michée Mulumba, na sua con-

ta do Twitter. 

“Foi durante um mergulho subma-

rino que partiste para a eternidade. 

Uma actividade habitual que te arre-

batou do teu combate, dos teus pró-

ximos… Descansa em paz, caro Sin-

dika Dokolo”, escreve o assessor de 

Félix Tshisekedi. Na sua página de 

Instagram, Isabel dos Santos publicou 

uma fotogra a com o marido e o lho 

mais novo ao colo e duas únicas pala-

vras, “My Love”, meu amor. Na mes-

ma página eram ontem já várias as 

pessoas que deixaram mensagens de 

condolências para a lha de José 

Eduardo dos Santos. 

Sindika Dokolo, de 48 anos, era 

lho do primeiro africano a criar um 

banco em África, Augustin Dokolo, e 

continuava a manter laços muito for-

tes no seu país, onde lutou para evitar 

que o ex-Presidente Joseph Kabila 

levasse a dele avante, tentando um 

terceiro mandato que a Constituição 

lhe vedava. 

Sindika Dokolo, 
coleccionador de 
arte, morreu a 
fazer mergulho 
subaquático no 
Dubai, Tinha 48 
anos de idade

Foi condecorado pela Câmara do 

Porto com a medalha de ouro da cida-

de, na altura em que levou a sua 

importante colecção de arte africana 

para ser exibida na cidade. A Funda-

ção Sindika Dokolo adquiriu a Casa 

Manoel de Oliveira por 1,6 milhões de 

euros para aí instalar a sua sede, mas 

o projecto nunca saiu do papel. E 

depois do Luanda Leaks e das inves-

tigações à fortuna de Isabel dos San-

tos, já não se esperava que o mesmo 

se viesse um dia a concretizar. 
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