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DESTAQUE

40 ANOS DE SNS

O serviço de saúde 
para todos que 
nasceu de “uma 
discussão dura”
O despacho que criou o Serviço Nacional de Saúde foi 
publicado a 15 de Setembro de 1979, durante o Governo de 
Maria de Lourdes Pintasilgo. No dia em que se assinalam os  
40 anos, o PÚBLICO conta as histórias e os desa os que ainda 
persistem no serviço público de saúde

Ana Maia

M
aria José Água-Mel tinha 

acabado o curso de Medi-

cina quando chegou a 

Aljustrel, em 1981, para 

fazer oito meses de estágio 

em saúde pública no cen-

tro de saúde. Nada como os de hoje. 

A rede tinha sido fundada no início da 

década de 1970 e aquelas unidades 

dedicavam-se maioritariamente à 

prevenção e à saúde materno-infantil. 

Encontrou “pobreza”, “pessoas que 

nunca tinham ido a um médico”, fez 

“promoção de saúde na escola e 

numa fábrica de móveis”. 

Os primeiros passos como médica 

foram também os primeiros passos 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

recém-criado por decreto publicado 

a 15 de Setembro de 1979. Quatro 

décadas depois, o SNS mantém aces-

so universal, tendencialmente gratui-

to e muitos desa os pela frente. 

Quando Maria José Água-Mel, hoje 

com 64 anos, chegou a Aljustrel, já 

lá estavam António e Maria José Car-

doso Ferreira, dois jovens médicos 

que tinham o curso da Escola Nacio-

nal de Saúde Pública e a quem deixa 

elogios rasgados. “Começaram a 

montar as bases do SNS. O António 

e a Maria José tinham as coisas orga-

nizadas de forma a cobrir todas as 

aldeias pequenas. Criaram miniex-

tensões do centro de saúde nas 

aldeias, com um médico do serviço 

à periferia, um estagiário de saúde 

pública e um enfermeiro”, conta. 

“Não havia psiquiatra no concelho. 

O dr. António conseguiu um médico 

que fazia um pro bono. As pessoas 

faziam la ao sábado de manhã e ele 

depois deixava indicações aos médi-

cos que lá estavam para acompanhar 

os doentes. Só tínhamos uma colega 

de anatomia patológica em Aljustrel. 

Fazíamos rastreio do colo do útero e 

guardávamos as lâminas no frigorí co 

para as enviarmos para análise uma 

vez por mês para Lisboa”, recorda. 

O SNS que Maria José ajudou a criar 

foi o mesmo que salvou a vida dos 

seus lhos. Recorda como o lho mais 

velho foi transplantado a um rim no 

Hospital de Santa Cruz, em Carnaxi-

de, e como uma vasta equipa do Hos-

pital de Santa Maria, em 2012, ajudou 

a lha Sara, transferida de Santiago 

do Chile com uma grave obstrução 

intestinal que “no melhor hospital”, 

pago com seguro, ninguém foi capaz 

de identi car. “A minha lha vinha 
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ros eram poucos. Existiam consultó-

rios médicos privados, caixas de 

previdência (serviços médico-so-

ciais) que algumas empresas criaram 

para dar cuidados aos seus trabalha-

dores e hospitais das misericórdias 

que atendiam os que menos tinham. 

Maria Augusta Sousa recorda que 

“tinha de se ter um atestado de 

pobreza, passado pelo presidente da 

junta ou pelo padre da freguesia, 

para entrar no hospital”. 

A antiga bastonária dos enfermei-

ros começou a trabalhar em 1968 no 

Hospital de São José, numa enferma-

ria fechada há dois anos. Dizia-se que 

por causa de uma infestação de ratos. 

Eram cinco enfermeiras e davam 

apoio a mulheres em situação de 

aborto, espontâneo ou provocado. 

Lembra que por altura do 25 de Abril 

existiam entre 3000 e 3500 enfermei-

ros e cerca de 16 mil auxiliares de 

enfermagem. “Hoje são cerca de 70 

mil enfermeiros.” 

Na capital, existiam os Hospitais 

PEDRO CUNHA/ARQUIVO

Civis de Lisboa e Santa Maria. Almada 

tinha um hospital da misericórdia 

“pequeníssimo” e em Faro o hospital 

cava no castelo. “O grosso do desen-

volvimento dos novos hospitais dá-se 

todo praticamente no pós-25 de Abril. 

Os cuidados que se prestam hoje, 

mesmo com limitações e di culda-

des, não têm nada a ver com o que se 

prestava na altura.” 

Maria Augusta fala de uma discus-

são “dura” sobre a criação do SNS. 

“Havia quem achasse que não era 

preciso. Que bastava que se melho-

rassem os serviços médicos-sociais, 

a rede dos hospitais e ponto nal.” Na 

Assembleia da República entraram 

três projectos: um do CDS, um da 

Ordem dos Médicos, que não foi apre-

sentado como iniciativa legislativa e 

por isso não foi discutido, e um do PS, 

pela mão de António Arnaut, que 

cou conhecido como “pai do SNS”.  

Nos jornais faziam-se especiais para 

explicar as propostas. Para quem ser-

via, o que oferecia, qual das iniciativas 

era nanceiramente mais sustentável. 

As notícias denunciavam também a 

falta de médicos na periferia e de con-

dições nos hospitais. Os médicos exi-

giam a criação de uma carreira.  

A proposta do PS é aprovada duran-

te o Governo de 100 dias de Maria de 

Lourdes Pintasilgo. Maria Augusta 

recorda os votos contra do PSD e CDS. 

“É claro que isto tinha a ver com 

visões objectivas do que se queria 

para a saúde do país e que voltaram 

à discussão agora.” 

Apesar das di culdades de hoje — 

são notícia as demissões de médicos, 

a falta de enfermeiros, a necessidade 

de mais dinheiro e a espera por cui-

dados —, Maria Augusta Sousa sente 

que o sonho do SNS tem sido cumpri-

do. “No início da década de 70 come-

çou-se a cobertura vacinal e hoje 

somos dos países com uma das taxas 

mais altas, não havia locais para se 

fazerem partos correctamente, não 

havia vigilância na gravidez”, diz. 

Espera que a nova Lei de Bases da 

Saúde “crie condições para reforçar 

o SNS”. Defende o reforço nanceiro, 

a prestação de cuidados de proximi-

dade e a identi cação das necessida-

des para que se coloquem os pro s-

sionais onde fazem falta. 

A criação das carreiras 
A relação do SNS com as carreiras 

pro ssionais é umbilical. No caso dos 

enfermeiros, a exigência técnica e a 

estrutura de um serviço nacional 

levou à criação de especialidades e o 

bacharelato passou a curso superior. 

Desenvolveu-se uma rede de escolas 

de Enfermagem que ajudou a xar 

enfermeiros por todo o país. 

No caso da carreira médica, apro-

vada um ano depois em 1982, a rela-

ção é ainda mais íntima. “Só fazia 

sentido uma carreira se houvesse 

acesso à saúde por todos. Como tam-

bém só fazia sentido um SNS com 

carreiras médicas”, diz Carlos Cortes, 

presidente da Secção Centro da 

Ordem dos Médicos. E esta era uma 

vontade de todos os médicos. As car-

reiras criaram hierarquia, trabalho 

em equipa, a progressão fruto do 

reconhecimento dos pares. 

Filipe Froes, pneumologista e co-

fundador do movimento SNS in Black, 

terminou o curso em 1985. Diz ter tido 

“a felicidade de acompanhar o perío-

do áureo do desenvolvimento do 

SNS”. “Houve um grande aumento de 

recursos humanos, novos equipa-

mentos, feitos novos hospitais, que 

se foram diferenciando.” 

Fez a especialidade no Hospital 

Pulido Valente, onde permanece. 

“Era um hospital que estava a evoluir 

para a maior escola de pneumologia 

do país” e a desenvolver novas áreas 

relacionadas com o VIH ou cancro do 

pulmão. “Quando acabei a especiali-

dade, tinha a sensação de que se tra-

balhasse, o céu era o limite e que as 

coisas dependiam de mim. Não diria 

no todo, mas com certeza que 

Os indicadores 
de saúde eram 
muito diferentes 
dos actuais. Por 
cada mil crianças 
que nasciam,  
56 morriam  
no primeiro ano

c

entre a vida e a morte e o meu lho, 

se estivesse noutro país, com sorte 

estaria a fazer hemodiálise.” 

Para contar a história do SNS é 

preciso recuar no tempo. Na década 

de 60, Portugal vivia numa ditadura, 

tinha elevadas taxas de analfabetis-

mo e pouco trabalho para oferecer. 

Em 1969 morreram 55,8 crianças 

com menos de um ano por cada mil 

nascimentos, prevaleciam as doen-

ças infecciosas e a falta de condições 

sanitárias. Os médicos e os enfermei-
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gémeas 
siamesas. 
É a primeira 
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Nacional de 
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DESTAQUE

40 ANOS DE SNS

Duas gerações 
garantem  
uma consulta 
aberta a todos
Para a médica Jacinta Azevedo,  
a “formação de um médico é uma coisa 
muito séria”. João Alves aprendeu com ela

amaia@publico.pt

conseguia arranjar condições para 

fazer um bom trabalho. Essa sensa-

ção, não a tenho agora.” 

A mudança aconteceu ao longo dos 

anos. A Lei de Bases da Saúde de 1990 

promovia a existência de serviços 

privados e desincentivava a exclusivi-

dade no SNS — pontos semelhantes às 

propostas do CDS e da Ordem dos 

Médicos, que antecederam a criação 

do SNS. Ao longo destes 40 anos, 

experimentaram-se diferentes mode-

los de gestão e zeram-se fusões com 

vista a melhorar as nanças dos hos-

pitais. Exemplo: o Pulido Valente e o 

Santa Maria, que eram hospitais autó-

nomos, transformaram-se no Centro 

Hospitalar Lisboa Norte. 

Para Filipe Froes, isso foi negativo. 

“No Pulido Valente tínhamos uma 

cirurgia geral que fazia em média 

2000 cirurgias e um serviço de gas-

troenterologia de referência nacional 

que fazia 3000 colonoscopias por 

ano, que se perderam com a fusão. E 

é isso que justi ca o grande cresci-

mento do sector privado.” 

E hoje? 
“O princípio da uni cação faz senti-

do, mas a aplicação não correu bem 

em vários sítios e este foi um deles”, 

diz José Fragata, director do serviço 

de cardiotorácica do Hospital de San-

ta Marta — que também passou a inte-

grar um centro hospitalar. “Estes 

hospitais foram destruídos. Temos 

7000 funcionários dispersos por seis 

hospitais. A gestão é impossível.” 

A politização da saúde tem andado 

de mãos dadas com a questão nan-

ceira. O novo Hospital Oriental de 

Lisboa, que irá substituir as velhas 

unidades do Centro Hospitalar Lisboa 

Central (do qual o Santa Marta faz 

parte), anda em avanços e recuos há 

uma década. Espera-se que seja uma 

realidade em 2023. “Era um hospital 

que estava programado para muitas 

camas, depois teve uma redução. Não 

vai ser possível meter este grupo hos-

pitalar lá. Quando olho para aqui 

[Santa Marta], vejo uma oportunida-

de perdida”, sublinha José Fragata. 

Para o médico, “a saúde, neste 

momento, está num pântano”. “Não 

podemos contratar, despedir, com-

prar equipamento. É tudo muito 

sofrido. A saúde hoje tem exigências 

de desenvolvimento que não se com-

padecem com isto”, critica. 

Carlos Cortes começou a especiali-

zação em patologia em 2000. Faz 

parte de uma geração que “ainda sen-

tiu a forma como o SNS foi criado”. O 

esmorecer das carreiras, a perda de 

autonomia e a falta de reconhecimen-

to foram lançando a desmotivação. 

“Nos últimos anos tenho contactado 

com médicos que exprimem, no logo 

na altura do exame da especialidade, 

vontade de não car no SNS”, diz.  

“Em 1979 criou-se esperança atra-

vés do SNS, havia o sentimento de 

que o trabalho ajudava os doentes. 

Neste momento não há essa pers-

pectiva de se estar a criar algo”, refe-

re Carlos Cortes. Com o desa o 

acrescido da falta de vagas para for-

mação especializada. A solução 

poderá passar pela criação de novas 

especialidades médicas e especiali-

zações em áreas que ganham impor-

tância como a gestão ou o controlo 

de infecções.  

Olhando para os desa os actuais, 

ca a questão de como poderá ser o 

nanciamento do SNS nos próximos 

40 anos. Pedro Pita Barros, econo-

mista da saúde, diz que é preciso 

olhar para “tendências recentes que 

possam ser permanentes” e também 

ter um certo poder de “adivinhação 

sobre políticas que possam ser adop-

tadas”. Pelas suas contas, “a despesa 

pública em saúde como percentagem 

do PIB estará entre 10% e 12%, com-

patível com o equilíbrio das contas 

públicas por menor crescimento de 

outras rubricas”. com R.M.C.
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A
o fundo da Rua de São 

Ciro, em Lisboa, avista-se a 

cúpula da Basílica da 

Estrela, perfeitamente 

enquadrada pelos prédios 

dos dois lados da estrada. 

É a meio dessa rua estreita que está 

o Centro de Saúde da Lapa. A 

entrada dá para um espaço amplo 

por onde se distribuem diversos 

edifícios. É no primeiro piso de um 

desses pavilhões que se oferece a 

única consulta aberta dedicada às 

infecções sexualmente 

transmissíveis (IST) num centro de 

saúde em Portugal. 

O espaço está carregado de 

história. Os cartazes na parede são 

do auge da epidemia do VIH, 

quando proliferavam as campanhas 

contra a estigmatização das pessoas 

infectadas, e os apelos à utilização 

do preservativo. Há um arquivo em 

papel que ocupa uma sala inteira 

Reportagem
Rita Marques Costa

com o processo dos utentes que por 

lá passaram. E ainda se mantém o 

espaço onde se zeram os primeiros 

testes anónimos ao VIH — quando 

ainda se esperava uma semana para 

saber os resultados.  

Hoje, permanece uma referência. 

É o local onde é possível ir, sem 

marcação prévia e sem 

referenciação, para ser observado 

por um dos médicos 

dermatovenereologistas que 

garantem que o serviço persiste. 

E quem são? Uma médica 

reformada com mais anos de 

experiência do que a idade do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 

um recém-especialista em 

dermatologia. Ao PÚBLICO falam 

do estado de saúde do SNS e da 

importância da aprendizagem entre 

quem sabe muito e quem está a dar 

os primeiros passos na pro ssão. 

Apesar da importância e 

a uência que tem — não são raros os 

dias em que atendem mais pessoas 

do que as vagas existentes —, o 

serviço já esteve em risco. Antes da 

equipa actual, a consulta de IST era 

assegurada por Jacinta Azevedo e 

por uma colega que se reformou. 

“Em 2014 quei sozinha”, recorda a 

médica que terminou o curso em 

1976 e que também já se reformou. 

“Eu sabia e disse: ‘Sozinha não co. 

Não sou capaz de garantir um 

serviço que durante 25 anos foi 

1984 
Criada a 
Direcção-
Geral dos 
Cuidados  
de Saúde 
Primários 

1986 
Região Centro 
do país inicia o 
rastreio do 
cancro da 
mama 
 

1990 
A 24 de Agosto 
é aprovada a 
Lei de Bases  
da Saúde 
 

1992 
Hemofílicos 
alegam ter sido 
tratados com 
plasma  
contaminado 
com VIH 

1992 
Estabelecem- 
-se taxas 
moderadoras 
para o acesso 
às urgências 
 

1993 
25 doentes da 
Unidade de 
Hemodiálise 
do Hospital 
Distrital de 
Évora morrem  

1993 
Aprovado 
estatuto  
do SNS 
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DANIEL ROCHA

Estou a aposentada 
há quatro anos, mas 
continuo a sentir-me 
responsável  
por formar colegas  
mais novos 
Jacinta Azevedo

Jacinta Azevedo, algo crucial na 

formação dos jovens médicos. Foi 

assim que se passou consigo e é 

assim, diz, que deve continuar a ser. 

“A formação de um médico é uma 

coisa muito séria.” Enquanto fazia o 

internato policlínico — deviam ter 

sido dois anos, mas acabaram por 

ser seis por causa do atraso na 

organização das carreiras médicas 

—, lembra que “as equipas de 

serviço de urgência eram 

verdadeiras escolas de 

aprendizagem”. “Encontrávamos 

médicos que vinham de várias 

especialidades e aprendíamos uns 

com os outros”, recorda. 

Já quando fazia o internato da 

especialidade de Dermatologia, no 

Hospital Curry Cabral, em Lisboa, 

recorda a importância que era dada 

a essa aprendizagem com casos 

reais e o contacto com o doente. 

“Havia a cultura de que, se era um 

caso didáctico, todos iam ver.” 

Foi assim que, em 1984, 

contactou com os primeiros casos 

de sida que surgiram nos serviços 

de dermatologia do país. “Era um 

jovem de 20 e poucos anos que 

tinha umas lesões estranhas na 

face.” Podia ser lepra, um linfoma 

cutâneo, várias coisas. “Do meu 

cantinho disse que era um sarcoma 

de Kaposi, porque tinha estado a ler 

a respeito da sida. Fiz a biopsia e 

con rmou-se.” 

A consulta de IST da Lapa 

também recebe internos. “Temos 

idoneidade formativa pela Ordem 

dos Médicos para a valência de 

venereologia”, diz Jacinta Azevedo. 

“Estou a aposentada há quatro 

anos, mas continuo a sentir-me 

responsável por formar colegas 

mais novos”, garante. 

João Alves, de 34 anos, fez o 

internato no Garcia de Orta e 

tornou-se especialista em 2016, mas 

também passou pelo Centro de 

Saúde da Lapa enquanto se 

especializava. A quebra no número 

de especialistas preocupa-o e, diz, 

pode comprometer a qualidade da 

formação. “No meu serviço, 

quando entrei, eram sete 

especialistas e três internos.” 

Entretanto, alguns saíram porque se 

reformaram ou emigraram e agora 

“parece que o rácio se está a 

inverter”, nota. “Daqui a nada há 

mais internos do que especialistas” 

e, nesse caso, “a aprendizagem não 

é a ideal”. “A nossa especialidade é 

muito olho — e de ver com os 

mestres”, nota. “Os dermatologistas 

mais velhos têm uma bagagem em 

termos de diagnóstico clínico muito 

maior do que tenho eu ou um 

especialista mais novo. Nota-se 

perfeitamente a diferença.” O 

fenómeno, diz, “vai comprometer a 

qualidade da formação, que sempre 

foi óptima [em Portugal]”. 

DDécadas de experiência 
O percurso pro ssional de Jacinta 

Azevedo anda de mãos dadas com o 

nascimento e o desenvolvimento do 

SNS. Entrou para a Faculdade de 

Medicina de Lisboa que já 

funcionava no Hospital de Santa 

Maria, em Lisboa, em 1969. Nessa 

altura, bastava uma média de 14 

valores para entrar directamente no 

curso. Se fosse abaixo desse valor, 

fazia-se o exame de aptidão. Não 

existia numerus clausus.  

Em 1974 dá-se o 25 de Abril. Foi 

uma “revolução em termos 

estudantis”. Mas além do contexto 

político, o ano lectivo começou 

muito mais tarde do que o previsto, 

em Março de 1974 (devia ter sido em 

Outubro do ano anterior). O início 

“foi sendo protelado porque não 

havia condições para o Hospital de 

Santa Maria assegurar formação aos 

anos clínicos [o 4.º, 5.º e 6.º ano]”. 

Assim, decidiu-se que 200 alunos 

de cada ano — Jacinta Azevedo 

estava no 4.º — iam para os hospitais 

civis. Nomeadamente, Curry 

Cabral, Capuchos e Santa Marta. 

“Fui das primeiras pessoas a 

inscreverem-se para sair para os 

hospitais civis”, recorda. 

Já formada, Jacinta Azevedo fez 

uma parte do internato policlínico 

em Estremoz e serviço médico à 

periferia em Porto de Mós. Sobre o 

acesso à saúde nessa altura, antes 

do nascimento do SNS, diz que 

existiam “os postos da Caixa de 

Previdência para as pessoas que 

descontavam e, em Estremoz, havia 

um centro de saúde”. Além disso, os 

médicos residentes tinham os seus 

consultórios. Depois do 25 de Abril, 

“as coisas foram-se estruturando 

informalmente”. Nos anos a seguir à 

ditadura, muito aconteceu por 

vontade “das pessoas voluntariosas 

que queriam fazer coisas”, que 

partiam com “sentido de missão”. O 

que o SNS fez, em 1979, foi 

“englobar muitas das experiências” 

e xá-las por “força de lei”. 

Mais de 40 anos após iniciar a 

carreira, Jacinta Azevedo descreve 

um sentimento de “desmotivação” 

entre os colegas. E alguns até “já 

desistiram há muito tempo”. Para 

quem chega à pro ssão, o cenário 

também não é o mais animador. 

“Eu escolhi Medicina, estava na 

dúvida, mas sabia que tinha 

emprego garantido”, conta João 

Alves. “Agora já não é tanto assim. 

Ou pelo menos não é um emprego 

como sonhámos.” Então como é 

que se mantém o SNS por mais 

décadas? Além da especialização 

em Venereologia, João Alves 

também estudou 

Dermatopatologia. E isso pode ser 

visto como uma mais-valia para os 

hospitais públicos. “Se o SNS 

conseguir manter áreas de 

diferenciação e um vencimento um 

bocadinho maior [para todos os 

pro ssionais de saúde]”, poderá 

manter-se.

rita.costa@publico.pt

Jacinta Azevedo já se reformou 
mas continua, com João Alves, a 
garantir a única consulta aberta 
dedicada às IST num centro de 
saúde em Portugal

Fonte: INE, Pordata 1982 2017
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186 522
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100 mil
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O número de médicos por
100 mil habitantes triplicou

1996 
Entra em 
funcionamento 
o Hospital 
Amadora- 
-Sintra, a 
primeira PPP 

1998 
Primeira 
experiência  
de um hospital 
público com 
gestão 
empresarial 

1998 
“Greve 
self-service” 
dos médicos 
 
 
 

1999 
ULS de 
Matosinhos  
é a primeira 
Unidade Local 
de Saúde 
 

2001 
É criada  
a rede de 
referenciação 
hospitalar de 
urgência 

2003 
Criação  
da Entidade 
Reguladora  
da Saúde 
 
 

2004 
Combate  
às listas de 
espera para 
cirurgia 
 
 

DANIEL ROCHA

assegurado [por duas pessoas].’” 

Mas manteve-se por ali e hoje divide 

trabalho com João Alves, médico 

recém-especialista, que também dá 

consulta no Hospital Garcia de Orta, 

em Almada, e que dedica 8h 

semanais ao serviço na Lapa. 

O acompanhamento de quem sabe 

a quem está a formar-se é, para 
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DESTAQUE

40 ANOS DE SNS

Cronologia

2005 
Governo 
aposta na 
criação de 
centros 
hospitalares 
 

2005 
É introduzido o 
sistema da 
Triagem de 
Manchester 
 
 

2006 
É aprovada a 
primeira lei da 
Procriação 
Medicamente 
Assistida 
 

2006 
Encerramento 
de 
maternidades 
e urgências 
 
 

2007 
Surgem as 
primeiras 
Unidades de 
Saúde Familiar 
 

2007 
Entra em vigor 
a portaria que 
regula a 
interrupção 
voluntária da 
gravidez 

2009 
Direito dos 
doentes a 
serem 
acompanhados 
 
 

O Serviço Nacional de Saúde visto pelos utentes

T
ransplantes, partos, cirurgias 
de urgência, diagnósticos 
errados. O PÚBLICO desafiou 
os leitores a partilharem 

experiências que viveram ao 
longo dos 40 anos do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). Nestes 
testemunhos, há bons momentos, 
mas também há 
descontentamento com os 
serviços prestados. Leia algumas 
das histórias na primeira pessoa. 
Os testemunhos foram editados 
para facilitar a compreensão dos 
textos. 

 

“Devolveu-nos a vida 
que hoje temos” 
Rita Moura de Oliveira  
45 anos, editora 
Em 2016, em apenas 24h, o SNS e 
o Hospital Santa Maria salvaram a 
minha vida e a de uma das minhas 
filhas. Grávida de gémeas de 34 
semanas, tive de ser submetida a 
uma cesariana de urgência, por 
uma delas estar em sofrimento. 
Nasceu com índice de Apgar 1 
[método usado para avaliar 
rapidamente a saúde de um 
recém-nascido, numa escala de 0 
a 10, sendo o valor mais baixo o 
que indica que o bebé precisa de 
mais cuidados], e durante duas 
horas lutou, com a ajuda de uma 
grande equipa, para sobreviver. 

Menos de 24 horas depois, eu 
tive uma dissecção da aorta, à 
qual apenas cerca de 10% das 
pessoas sobrevivem. Já não era 
uma urgência, era uma 
emergência, e só por estar 
naquele hospital, com todas as 
valências que tem, conseguiram 
salvar-me a vida. Estava no local 
certo no momento certo, rodeada 

dos melhores profissionais que 
por sorte estavam de serviço 
nessa noite. Em nenhum outro 
local este “azar” teria sido 
resolvido com tanta “sorte”. 
Comigo, o SNS funcionou e 
continua a funcionar. No dia em 
que gerei vida, e em que fui 
confrontada com a morte, 
devolveu-nos a vida que hoje 
temos. 

 

“Tem bons 
profissionais, que  
dão tudo de si” 
Susana Carinhas Miranda 
40 anos, bibliotecária 
Sou transplantada renal há 14 
anos. Antes do meu transplante, 
fui acompanhada durante um ano 
e meio pela equipa de 
pré-transplante do Santa Maria, 
coordenada pelo Serviço de 
Nefrologia desse mesmo hospital.  
Toda a doença, consequências e 
caminhos a seguir foram-me 
explicados por essa equipa super 
profissional, simpática e 
disponível. O susto inicial 
transformou-se em confiança e 
determinação. Em Fevereiro de 
2005, comecei o meu tratamento 
de hemodiálise, na Clínica de 
Hemodiálise do Lumiar (ligada 
aos Hospitais de Santa Maria e 
Curry Cabral). Aí, fiz hemodiálise 
durante seis meses, três vezes 
por semana, durante horas. 
Também aí fui muito bem 
tratada, acarinhada. A minha 
experiência no SNS não pode ser 
melhor. Não tem os luxos dos 
hospitais privados, as mordomias 
destes, mas tem o essencial: 
bons profissionais, que dão tudo 

de si para o bem-estar dos 
doentes. 

 

“Se não fosse o serviço 
de queimados, não 
estaria aqui” 

Helder Simões 
61 anos, bancário 
Marcante. Salvaram-me a vida. 
Tive 78% do corpo queimado e, 
não fosse o serviço de queimados 
do Hospital de São José, não 
estaria aqui a escrever-vos. Os 
hospitais privados não têm 
serviços à altura destes grandes 
queimados. Fiz 50 transfusões de 
sangue e 70 enxertos. Estive em 
coma dois meses e um ano a 
recuperar. Bem-haja, SNS. 
 

“Nunca tinha visto  
um ambiente de 
trabalho assim” 
Mariana Vilas-Boas 
72 anos, reformada 
A 20 de Maio de 2014, era 
transplantado no Hospital de 
Santa Cruz, em Oeiras, o meu 
filho mais novo com um rim 
doado pela irmã mais velha. O 
rapaz teve um pós-operatório 
complicado, que fez com que 
estivéssemos no hospital 64 dias. 

Este tempo deu para eu, como 
mãe e acompanhante, me desse 
conta de muita coisa. Fiquei 
espantada com a riqueza humana 
dos que lá trabalhavam. Tenho a 
experiência de temporadas 
passadas em hospitais públicos 
em Washington e Milão, mas 
como em Santa Cruz nunca tinha 
visto. 

“Tanto tempo com 
braço partido e 
engessado” 
Manuel Fernandes 
49 anos, bancário 
A 23 Setembro de 2018, fracturei 
o rádio do braço direito e fui 
atendido e engessado no Hospital 
Pedro Hispano, em Matosinhos. 
Só a 8 de Outubro (mais de 15 dias 
depois), é que fui finalmente 
operado... Tanto tempo com 
braço partido e engessado. Só 
com o osso partido já consolidado 
é que fui operado... Uma 
vergonha. 
 

“Espero que os 
interesses privados  
não o destruam” 
Zeferino Coelho 
74 anos, editor 
Há três anos, a minha companhia 
de seguros comunicou-me que o 
seguro de saúde — que a empresa 
onde trabalho subscreve há mais 
de 20 anos — caducara por eu ter 
completado 70 anos. Colocado 
perante este facto, e recusando 
subscrever novo seguro dado o 
preço e as restrições obscenas 
que me apresentaram, 
entreguei-me, confesso que com 
grande receio, ao SNS. Hoje, após 
estes três anos de experiência, 
devo dizer, e quero dizer, que os 
cuidados que me prestam nos 
hospitais do SNS em nada são 
inferiores aos que me eram 
prestados num hospital privado. 
Infelizmente, sou utente assíduo 
do SNS e só posso testemunhar a 
excelência do serviço. Espero que 

os interesses privados  não o 
destruam e que os responsáveis 
políticos o subsidiem e giram de 
modo a que ele sirva,  cada vez 
melhor, os interesses dos 
cidadãos que o pagam. 
 

“Mãos diligentes  
e experientes 
salvaram-me  
para a vida” 
Silvana Resende 
59 anos,  assistente técnica 
Em Junho de 2017, na madrugada 
do dia 15, sofri a ruptura de um 
aneurisma cerebral. 

Imprevisível e potencialmente 
letal, fui rapidamente 
transportada para o Hospital de 
Santo António. Uma equipa de 
neurocirurgia tomou em mãos um 
quadro clínico com todos os 
ingredientes para correr mal, mas 
na imprevisibilidade daquela 
madrugada, mãos diligentes e 
experientes arregaçaram mangas 
e salvaram-me a vida. Como lhes 
estou grata. Não esqueçamos que 
hoje usufruímos de um SNS a um 
nível muito elevado, com rigor, 
competência e desvelo pelo 
utente. 

 

“O hospital salvou-me  
a vida, ao meu pai não 
conseguiu” 
Ana Almeida 
48 anos, professora/
investigadora 
Entrei no Hospital de Santa Maria 
em Julho de 2016, dois anos 
depois do meu pai. O meu pai não 
chegou a sair, com excepção de 

Fonte: INE, Pordata
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Em 40 anos, os portugueses
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DESTAQUE

40 ANOS DE SNS

Cronologia

2012 
É publicada a 
Lei de Bases 
dos Cuidados 
Paliativos 
 
 

2014 
Lei estipula 
tempos 
máximos para 
a realização de 
consultas e 
cirurgias 

2015 
Cura da 
hepatite C 
 
 
 
 

2016 
Doentes 
passama poder 
escolher um 
hospital fora  
da área de 
residência 

2018 
Parlamento 
aprova o uso 
de cannabis 
para fins 
medicinais 
 

2019 
Requisição  
civil dos 
enfermeiros 
 
 
 

2019 
Nova Lei  
de Bases  
da Saúde

O Serviço Nacional de Saúde visto pelos utentes
uma pequena temporada no IPO. 
Eu ainda aqui estou após um 
internamento de oito dias. 

Os desfechos foram diferentes, 
mas o cuidado, carinho e 
empenho com que fomos 
tratados foram os mesmos. O 
hospital salvou-me a vida. Ao meu 
pai não conseguiu, apesar do 
enorme esforço de todos nos 
quatro serviços por onde passou. 

Quando falo em “hospital” 
refiro-me às pessoas, todas sem 
excepção — pessoal 
administrativo, assistentes 
sociais, auxiliares, técnicos de 
diagnóstico, enfermeiros e 
médicos que também me/nos 
ampararam, muito para além das 
suas “obrigações”.  

Mas também devo dizer que há 
coisas que não são assim tão 
“fascinantes” no SNS: o meu pai e 
eu ficámos internados um dia nos 
corredores. Eu tive “sorte” porque 
foi numa cama e durante a noite 
fui para uma enfermaria 
improvisada, o meu pai esteve 
numa maca e sempre no corredor 
até ir para a enfermaria.  

Neste meu internamento 
encontrei cumplicidades nas 
colegas de enfermaria que muito 
ajudaram a suportar melhor estes 
dias. Percebi que se pode morrer 
com 45 anos à custa de um vírus 
mas também percebi que se pode 
ser salva pelo SNS, sem grandes 
condições, com muito 
profissionalismo juntamente com 
mimo como o luxo da “noite de 
torradas” organizada com a 
cumplicidade de uma auxiliar, a 
complacência do pessoal de 
enfermagem e o riso disfarçado 
de uma médica. Isto sim são 
coisas realmente fascinantes. 

“É visível e mensurável 
a degradação  
do SNS” 
Rui Valente 
59 anos, engenheiro 
Os meus pais têm 88 anos. Tal 
como a maioria dos idosos em 
Portugal vivem da pensão de 
reforma e a sua principal 
retaguarda é, para além da 
família, claro, o SNS a que 
recorrem com muita frequência 
fruto das maleitas próprias da 
idade! Esta é a parte boa da 
história. 

De resto, é visível e mensurável 
a degradação do SNS a que se 
assiste nos últimos três anos. A 
marcação de consultas passou a 
demorar quase um ano, a médica 
de família esteve mais tempo 
ausente do que presente. 
Sempre que tiveram necessidade 
de recorrer ao centro de saúde, 
com muita sorte, eram vistos 
pelo médico substituto, pelo 
substituto do substituto, e até 
pela estagiária do substituto do 
substituto! Invariavelmente, cada 
um deles, como não 
acompanhava os meus pais 
regularmente, fazia prescrições 
provisórias e pedidos de exames 
complementares que se 
sobrepunham uns aos outros. 

Há cerca de um mês, a minha 
mãe começou a sentir uma dor 
na anca. Mais uma prescrição de 
um anti-inflamatório. Ao final de 
uma semana, porque não 
passavam as dores, voltou a uma 
consulta aberta. Eis senão 
quando deu de caras com a 
médica de família que não via há 
quase dois anos... 

“Porque só veio hoje?” 
Gisela Cañamero 
59 anos, encenadora 
 
Sexta-feira, 30 Dezembro 2019, 
algures perto de Beja — o interior 
rural desertificado de gente, e, 
também, de profissionais de 
saúde. Vou a conduzir, e surgem 
relâmpagos do lado direito. Uma 
trovoada seca, penso. Os 
relâmpagos mantêm-se durante 
tempo suficiente para que 
entenda que são fabricados pelo 
olho, o direito. Chego ao monte, 
consulto o Google. Fico 
estarrecida perante a hipótese de 
se tratar de um descolamento da 
retina, que pode levar à cegueira. 
Sábado, 31 de Agosto: os 
relâmpagos continuam lá. Eu leio, 
estudo, investigo, escrevo antes 
de realizar qualquer dramaturgia 
e encenação. Ainda estou a 
digerir a impossível possibilidade. 

Domingo, 1 de Setembro: foi 
preciso cair a noite para a 
pequena coragem da chamada à 
Saúde 24. Nunca me tinha 
socorrido desta linha. 
Atendimento atencioso e 
profissional por uma enfermeira, 
conto a história. Passa-me a uma 
outra enfermeira, o mesmo 
atendimento. E dizem-me que me 
vão encaminhar para a urgência 
do hospital mais próximo: Beja, 
portanto.  

Segunda-feira, 2 de Setembro, 
obrigo-me a ir à urgência do 
Hospital de Beja, a 30km de onde 
moro. A referência da Saúde 24 
tinha sido feita durante a noite. 
Muitas horas passaram, mas os 
administrativos que me atendem 
activam a entrada daquela 

emergência. Passados 15 
minutos sou chamada. Um 
médico jovem ouve-me com 
atenção, observa-me e pergunta: 
“Porque só veio hoje?” Fico 
sensibilizada com aquela 
pergunta. 

Não há médico oftalmologista 
na urgência do Hospital de Beja e 
preciso de ser vista por um. O 
médico informa-me dos 
procedimentos: vai 
encaminhar-me para Évora, uma 
ambulância levar-me-á. Sou 
observada pelo médico 
oftalmologista. De novo a 
pergunta: “Porque só veio hoje?”. 
Penso: é verdade, estes médicos 
importam-se. São-me colocadas 
gotas para dilatação, nova espera, 
nova observação. É-me feito o 
diagnóstico: descolamento vítreo, 
algo para ir “vivendo com”. Não 
tem a gravidade de um 
descolamento da retina. Sou 
avisada para ficar atenta a 
qualquer mudança, nesta ou na 
outra vista, e recorrer logo ao 
médico.  

Enfermeiras da Saúde 24, 
administrativos, enfermeiros e 
médicos dos Hospitais de Beja e 
de Évora, carro e profissional da 
Cruz Vermelha Portuguesa foram 
inexcedíveis no zelo desde as 12h 
até às 18h de 2 de Setembro de 
2019 para me prestarem a 
assistência médica que precisei, 
quando dela precisei. Uma 
resposta adequada à situação 
problemática — onde, note-se, 
nunca me foi cobrado um 
cêntimo. Grata a todos. E grata 
por viver num país que conta, na 
sua estrutura de assistência aos 
cidadãos, com um pilar social 
chamado SNS. 

“Tenho pena de quem 
nãopode ter acesso a 
um hospital privado” 
Paula Candeias 
28 anos, auxiliar de farmácia 
No parto do meu filho, provocado 
às 41 semanas, fizeram de tudo 
para que fosse parto normal. De 
repente, e já no segundo dia de 
internamento, tinha dilatação 
feita. Mas o meu filho não tinha a 
cabeça na posição correcta, 
apesar de estar de cabeça para 
baixo. E tinha o cordão à volta do 
pescoço. Resultado: na sala de 
partos as parteiras disseram que 
não conseguiam fazer o parto. 
Teve de intervir a médica com 
ventosas. Depois surgiu outro 
médico, mais velho, que assim 
que olhou abanou a cabeça como 
sinal de que não estava a correr 
bem. Esse mesmo médico 
carregou-me na barriga até o 
meu filho sair, para ajudar. O meu 
filho nasceu, mas não chorou. 
Teve índice de Apgar 3 no 
primeiro minuto e teve de ser 
reanimado pela equipa de 
pediatras presentes. Esteve três 
horas numa incubadora até vir 
para junto de mim. Foi um trauma 
tremendo. Conheço pessoas que 
estiveram menos tempo no 
hospital do que eu e a quem 
fizeram cesariana. Queixo-me 
não do que sofri, mas pelo risco 
que o meu filho correu. Era 
desnecessário. Acredito que o 
SNS faz o que pode, com o que 
tem. Claro que há bons 
profissionais, mas um hospital 
privado, é um hospital privado. E 
tenho pena de quem não tem 
condições para ter acesso a um.

Fonte: INE, Pordata
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ESPAÇO PÚBLICO

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

MEC e Grã-Bretanha 

O Miguel Esteves Cardoso 

escreveu anteontem no PÚBLICO 

que devemos todos ver, na íntegra, 

esse hino à democracia que foi a 

última sessão do Parlamento 

britânico. Ou enlouqueceu ou a 

sua costela inglesa cega-o. Eu vi 

grandes pedaços e quei 

elucidada: um circo lamentável 

com o Boris Johnson, como 

palhaço-mor. Ao que chegou a 

Grã-Bretanha! 

Helena Cabral, Carcavelos 

 
Museu Salazar:  
nem todo o povo  
de esquerda é assim 
Concordo no essencial com o 

comentário de Raquel Henriques 

da Silva nesta secção quanto ao 

porventura mal-chamado Museu 

Salazar. Recusei-me a assinar 

qualquer das petições infantis que 

por aí circulam, mais que não seja 

por desconhecimento 

aprofundado do programa 

museológico previsto e por 

respeito pela obra (e também pelo 

percurso antifascista 

inquestionável) dos historiadores 

citados. Bem sei que mesmo as 

melhores intenções académicas 

podem redundar em nefastas 

realizações, porque os demónios 

do antigamente andam por aí. Mas 

tenho a certeza que é possível 

fazer algo que envergonhe a tal 

ponto os salazaristas que os 

impeça de tomar conta do lugar. Já 

quanto ao também mal chamado 

Museu dos Descobrimentos, 

aconteceu a mesma reacção 

primária, pavloviana, à qual se 

opuseram numerosos 

historiadores da esquerda mais 

consequente (a começar pelo 

António Borges Coelho). Ou seja, 

Raquel, nem todo o povo de 

esquerda é assim, sendo o teu 

reparo neste particular altamente 

injusto e fruto talvez da tua 

percepção mais urbanita da vida. 

Luís Raposo, arqueólogo e 

presidente do ICOM Europa 

 

Museu Salazar 

Estamos num tempo sem memória 

e sem História, parecendo que não 

temos passado, unicamente 

presente e só presente. Hoje, 

quando se fala um pouco na 

História, normalmente a mais 

recente, parece que tem que ser 

única e exclusivamente para haver 

arrependimento “agora”, pelo que 

os nossos antecessores zeram 

“ontem”. E não para “contar” o 

que foi feito e como foi feito, de 

facto, uma vez que o passado — 

bom ou mau — é imutável, foi assim 

que aconteceu, em determinada 

época, perante determinadas 

condicionantes. Aconteceu, nada 

há a fazer, espera-se que não se 

repita, e para isso é importante ter 

memória com História. Salazar 

existiu, não foi nada bom, mas não 

se deve esconder o que aconteceu. 

Augusto Küttner de Magalhães, 

Porto 

 

 

O PÚBLICO ERROU 

  

Na primeira página da edição de 

ontem escreveu-se erradamente 

que a Maló Clinic está em 

insolvência. Esta rede de clínicas 

dentárias está, sim, em Processo 

Especial de Revitalização, no 

quadro do qual 88 credores 

reclamam o pagamento de 94,6 

milhões de euros. 

Na pág. 10 da edição de ontem, na 

entrada da notícia “Marcelo 

estende até ao limite prazo para 

decidir recandidatura”, onde está 

“Setembro de 2020” devia estar 

“Outubro de 2020”

Pela segunda vez, André Letria ganhou o 
Prémio Nacional de Ilustração, no valor de dez 
mil euros, resultado de uma parceira com o 

escritor, e seu pai, José Jorge Letria, que continua 
cheia de criatividade. Em 2019, o prémio é atribuído 
pelo livro A Guerra, há 20 anos deveu-se à obra 
Versos de Fazer Ó-Ó. Para o júri (que foi unânime na 
escolha), há uma “grande maturidade plástica e 
estética” neste trabalho de André Letria, bem como 
uma “sensível paleta cromática”. (Pág. 40) J.J.M.

São já 2200 as obras de arte de Berardo 
arrestadas no processo judicial solicitado por 
três bancos credores, aos quais deve quase 

mil milhões. Mil foram arrestadas no CCB, as outras 
no Aliança Underground Museum e Bacalhôa Buddha 
Eden. Berardo pode ainda contestar o arresto, mas 
na disputa entre credores e devedor o empresário 
está para já a ser obrigado pela justiça a recuar na 
sobranceria que usou perante os deputados ao 
comentar esse cenário. (Pág. 40) J.J.M.André Letria

manuel.carvalho@publico.pt

Boas notícias de uma pré-campanha “morna”

O
 frente-a-frente entre Rui Rio e 

Jerónimo de Sousa, esta 

quinta-feira na RTP 1, foi 

modorrento e sensaborão, mas 

mesmo assim foi seguido por 742 

mil telespectadores. A conversa entre 

os cavalheiros António Costa e André 

Silva decorreu sob o signo do tédio e 

do receio de ferir susceptibilidades e 

teve uma audiência de um milhão de 

pessoas — quase tanto com a entrevista 

do primeiro-ministro no auge da “crise 

dos professores”. E apesar de os 

monólogos entre Rui Rio e Assunção 

Cristas não terem deixado para a 

posteridade outra ideia que não a da 

existência de um pacto formal de 

não-agressão entre o CDS e o PSD, o 

rendez-vous foi visto por 927 mil 

pessoas. Moral da história: os 

portugueses estão interessados no que 

os políticos têm para dizer e não 

precisam de grandes exaltações, de 

combates verbais in amados ou de 

manobras argumentativas para se 

envolverem na campanha. 

Pode-se suspeitar que o ambiente 

tépido seja uma consequência da 

previsibilidade dos resultados. A 

acreditar nas sondagens, o que de 

essencial permanece em aberto é 

saber se o PS consegue ou não a 

maioria absoluta. E essa convicção 

mais ou menos instalada nos cidadãos 

e nos directórios partidários pode 

fazer com que a narrativa da 

campanha perca nervo, entusiasmo e 

competição. Mas se esse estado de 

espírito é transversal, não é por isso 

que se pode decretar a suspensão da 

política. Entre a modorra dos debates 

e a calmaria das acções da 

pré-campanha, tem havido ideias, 

propostas e diferenças mobilizadoras.  

Não é por isso correcto associar uma 

campanha morna no tom a uma 

campanha pobre na substância. Apesar 

da proliferação dos debates e das 

declarações, é interessante veri car o 

esforço do Bloco para se aproximar da 

grande massa do eleitorado utuante 

do centro, é curioso veri car como Rui 

Rio se empenha para obstar à 

hecatombe anunciada do PSD, é 

notável a condescendência com que 

todos os líderes (pelo menos até agora) 

dialogam com o radicalismo animalista 

e ambientalista do PAN, e é útil reparar 

na forma como cada um se esforça em 

conferir uma nota de realismo às 

propostas que exigem encargos 

nanceiros. 

Mesmo os que, tantas vezes com 

justiça, criticam a política e os políticos 

pela gritaria, a demagogia e a 

imponderação das suas propostas, têm 

razões para seguir o curso da 

campanha. Na política, nem tudo o 

que parece é, nem todas as propostas 

ou críticas são sustentadas, nem todas 

os esquemas procuram a racionalidade 

dos eleitores. Mas que esta campanha 

parece até agora, como poucas vezes 

pareceu, uma campanha de uma 

democracia moderna e madura, lá isso 

parece. Talvez seja essa a razão para 

que os debates mornos tenham 

audiências tão razoáveis.

Manuel Carvalho
Editorial

Joe Berardo



Público • Sábado, 14 de Setembro de 2019 • 11

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

ESCRITO NA PEDRA

É acreditando nas rosas que as fazemos desabrochar 
Anatole France (1844-1924), escritor

A contestação social às reformas anunciadas 
pelo Presidente francês não pára e Macron 
terá de enfrentar vários protestos nos 

próximos tempos. Ontem, foram os trabalhadores 
do metropolitano de Paris que fizeram greve contra a 
reforma da segurança social, e foi o caos na capital. 
E vêm aí protestos dos advogados, médicos, pilotos, 
comissários de bordo e funcionários da companhia 
de electricidade, para além de duas manifestações 
nacionais já marcadas. (Pág. 32) J.J.M.

A política de intimidação do Kremlin está de 
novo a expressar-se com grande vigor, dias 
depois das eleições municipais em Moscovo 

que resultaram em pesadas derrotas para os 
candidatos pró-governamentais. A polícia russa 
organizou uma operação que teve como alvo os 
escritórios pelo país do movimento de oposição de 
Alexei Navalni, acusado de ter operado um esquema 
de lavagem de dinheiro. Para Navalni, é uma resposta 
ao que aconteceu nas eleições. (Pág. 32) J.J.M.

   SEM COMENTÁRIOS ACTIVISTAS DA PETA EM PROTESTO DURANTE A SEMANA DA MODA DE LONDRES
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Depressão que causou  
chuvas intensas em Espanha 
chega a Portugal 

A “gota fria” que matou quatro pessoas em 
Espanha deve chegar a Portugal entre hoje 
e amanhã. Não na mesma escala publico.pt 

Os esforços de uma cadela  
para salvar as suas crias 

As crias de uma cadela indiana ficaram 
presas debaixo de uma casa por causa das 
chuvas intensas. O vídeo dessa operação 
tornou a cadela famosa publico.pt/p3 

Um mundo selvagem  
para conhecer entre risos  
— mas para preservar a sério 

As imagens a concurso no (The) Comedy 
Wildlife apanham os animais em momentos 
nada usuais publico.pt/multimedia 

Uber, Amazon, iPhones. Acha 
que percebe de tecnologia? 

Quantas câmaras tem o novo iPhone 11 Pro? 
Que estado americano está a preocupar a 
Uber? É o quiz semanal de tecnologia do 
PÚBLICO publico.pt/quiz  

Vladimir PutinEmmanuel Macron
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Havia zonas do país 

onde o eleitorado 

do PSD se colocava 

mais à direita, mas 

isso porque esse 

eleitorado era 

muito 

anticomunista (e, 

diga-se de 

passagem, 

antimaçónico…), 

mas a política do 

PSD até aos dias de 

Passos e do seu 

grupo neoliberal, 

nunca o foi. Nessa 

época é que muita 

coisa mudou, 

seja-se justo, com 

continuidade a 

sinais que já vinham 

de Barroso e 

Santana Lopes. 

Na verdade, 

muita da confusão ideológica actual vem de 

o PSD ter objectivamente abandonado a sua 

postura social-democrata e não apenas ter 

ESPAÇO PÚBLICO

Historiador. Escreve ao sábado

O  RUÍDO DO MUNDO

As confusões sobre a social-democracia

A
s declarações de Catarina 

Martins suscitaram a habitual 

tempestade num copo de água, 

no anedotismo da cobertura 

jornalística e comentarial, na 

qual se mistura muita 

ignorância e o tribalismo cada 

vez mais crescente na vida 

política portuguesa. A 

a rmação de que o Bloco de 

Esquerda é social-democrata pode ser 

meramente táctica, mas não é um disparate 

por aí além. Na actual vida política 

portuguesa, há dois partidos de génese 

social-democrata, o PS e o PSD, um partido 

com um pé dentro e outro fora, o Bloco de 

Esquerda, e dois fora: o PCP e o CDS. O PCP 

é um partido marxista-leninista, em termos 

de programa e de organização, embora 

desde o 25 de Abril tenha andado a arranjar 

diferentes cosméticas para disfarçar ao que 

vem. Foi o abandono táctico da ditadura do 

proletariado, a “democracia avançada” e 

um silêncio incomodado sobre a revolução 

no sentido leninista do termo. Mas, pesadas 

as distâncias e os eufemismos, o PCP nunca 

repudiou esse património. Por seu lado, o 

CDS teve uma matriz democrata-cristã, 

com que rompeu na sua metamorfose de 

Partido Popular pelas mãos de Monteiro e 

Portas. Aí abandonou muito do seu 

vocabulário social com origem na 

democracia cristã e assumiu-se como 

partido de direita, com as causas da direita, 

antieuropeu, e com um braço populista 

que depois teve de cortar, O Independente. 

A tradição social-democrata pode ser 

de nida de forma simplista como a 

combinação de uma dimensão democrática, 

após o abandono da ideia de revolução no 

início do século XX pelos socialistas 

alemães, facilitada com a ruptura com a 

Internacional Comunista, com uma ideia de 

justiça social para a qual o Estado é um 

elemento fundamental como instrumento 

equilibrador das desigualdades e 

distributivo. O PS vem directamente desta 

tradição, como os partidos socialistas 

virado à direita, mas virado muito à direita, 

a uma direita para quem a palavra 

social-democrata era maldita. E a “culpa” 

não foi a troika, foram as ideias do 

“ajustamento”, os seus métodos e os seus 

alvos e a sua retórica. Esses anos podem 

muito bem ter destruído a autonomia e o 

papel do PSD na sociedade portuguesa, 

tirando-lhe a identidade. Quando Rio tomou 

conta do PSD, encontrou de imediato várias 

oposições aliadas entre si, desde o núcleo 

mais à direita, quer os perdedores internos, 

com Lopes à frente, a nalmente fazer, com 

os resultados que se vêem, um partido só 

dele. Mas a principal di culdade para 

recentrar o PSD e fazê-lo voltar às propostas 

moderadas e reformistas da 

social-democracia é a gigantesca orfandade 

e correlativa pressão da direita portuguesa 

que conheceu o período áureo nos anos da 

troika, com as ideias neoliberais a serem 

executadas por um partido que tinham 

capturado e que tinha uma coisa que eles 

não tinham, votos. Com a activa 

colaboração da matilha de jornalistas com 

contas a ajustar com Rio, podem ter 

conseguido estragar o PSD. O tempo 

mostrará que este já o recebeu muito e 

muito estragado. 

Voltando agora ao Bloco. O Bloco é hoje a 

ala esquerda do PS, o PS radical. Daí a 

acrimónia entre ambos, visto que estão 

demasiado perto. O Bloco abandonou a 

tradição marxista-leninista que vinha da 

UDP e do PC(R), herdou o folclore 

trotsquista que era mais moderno e 

comunicacional do que o dos maoístas, e 

instalou-se no território da burguesia 

radical chic com enorme sucesso. 

Abandonou a revolução, e associou-se a 

reivindicações de carácter 

socioeconómico, o que lhe dá uma 

componente social-democrata. Porém, 

afasta-se da social-democracia nas 

chamadas “causas fracturantes” e na 

cultura feminista, ecologista, LGBT+, etc. 

Isso, queira o Bloco ou não, signi cou uma 

subvalorização das causas socialistas 

clássicas, numa tradição que vinha do 

marxismo. Por isso, o Bloco tem um pé fora 

da social-democracia, visto que essas 

causas contraculturais, de género e de 

identidade, sobrepõem factores culturais 

no sentido lato à determinação 

económico-social. Por exemplo, a condição 

feminina deixa de se entender como 

mudando essencialmente por factores 

socioeconómicos que dão mais “liberdade” 

à mulher e por isso a emancipam, em 

detrimento de uma guerra cultural e de 

linguagem à volta da identidade feminina. 

Voltaremos noutra altura, porque isto dá 

pano para mangas.

Em Portugal, há dois partidos 
de génese social-democrata, 
o PS e o PSD, um partido com 
um pé dentro e outro fora, o 
BE, e dois fora: o PCP e o CDS

José Pacheco Pereira

europeus da Internacional Socialista, e o 

PSD contém essa componente, 

combinando-a na experiência sui generis 

portuguesa com o liberalismo político e o 

personalismo cristão, na visão do homem e 

da política. 

Os fundadores do PSD, e em particular Sá 

Carneiro, repetiram incessantemente que o 

PSD “não era um partido de direita”, e 

desa o alguém a encontrar uma única 

citação em contrário. E Sá Carneiro fê-lo de 

1974 a 1980, e o mesmo repetiu várias vezes 

Magalhães Mota, Balsemão, Barbosa de 

Melo, Mota Pinto, Nuno Rodrigues dos 

Santos, Vítor Crespo, etc., etc., pelo que 

não estamos a falar apenas das 

circunstâncias do PREC, como muitas vezes 

os defensores da colocação do PSD na 

direita repetem e sugerem. Todos estes 

homens tinham uma formação política e 

ideológica muito consistente, pelo que é 

quase um insulto achar que o estavam a 

fazer apenas para disfarçar a verdadeira 

posição do PSD. 

Há outro argumento habitual, o de que os 

dirigentes podiam ser assim, mas a “base” 

era politicamente de direita. Sim e não. 

O Bloco 
abandonou  
a tradição 
marxista- 
-leninista que 
vinha da UDP  
e do PC(R)  
e instalou-se  
no território  
da burguesia 
radical chic 
com enorme 
sucesso

Bernstein, um autor citado abundantemente nas publicações do PPD e da JSD
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comprometam o direito à habitação e à 

cidade e que sejam mais enriquecedoras a 

longo prazo, do ponto de vista social, cultural, 

ambiental e económico. 

Por outro lado, as estatísticas mostram 

que, na última década, os aeroportos de 

Paris, Madrid, Munique e Roma 

transportaram mais passageiros com menos 

aviões. Se a melhoria da qualidade de vida 

para todos permitir receber mais turistas, é 

possível fazê-lo 

mantendo ou 

reduzindo o tráfego 

aéreo. 

As previsões sobre 

o futuro do tráfego 

aéreo nos próximos 

anos são muito 

incertas, não só 

porque seremos 

provavelmente 

confrontados com 

uma crise 

económica, mas 

sobretudo porque a 

resposta à 

emergência climática 

que se desenha nos 

países do centro e 

Norte da Europa 

produzirá efeitos 

sobre o número de 

passageiros aéreos 

Por um aeroporto sustentável 
para Lisboa

O
 Governo português e a Vinci 

pretendem avançar com a 

expansão da Portela e a 

construção de um novo 

aeroporto no Montijo. Apenas 

esta última intenção foi alvo de 

Avaliação de Impacte Ambiental 

(APA), que está em consulta 

pública até 19 de Setembro. 

Em Londres, em 2014, o 

Governo britânico abandonou a ideia de 

construir um novo aeroporto numa zona de 

estuário, por representar um risco 

desproporcionado para os passageiros aéreos 

e ser difícil de compaginar com as normas 

europeias de conservação da natureza. 

Na zona do Montijo, foram detectados, 

num só ano, três milhões de voos de aves no 

corredor de aproximação à pista norte, 

tornando clara a inevitabilidade de 

corvos-marinhos, cegonhas, amingos ou 

gaivotas provocarem um acidente grave caso 

a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

decidisse, de forma extemporânea, tomar 

uma decisão diferente daquela que a Airports 

Commission tomou há cinco anos. 

Será muito difícil, no século XXI, pedir que 

se encontre uma localização adequada para o 

aeroporto de Lisboa que não tenha efeitos 

desproporcionados nos ecossistemas e na 

saúde das pessoas? Vamos continuar a manter 

os maiores hospitais e a maior universidade 

do país, a biblioteca nacional, dezenas de 

escolas e centenas de milhares de residentes 

da capital sujeitos a um ambiente sonoro que, 

hoje sabemos, ultrapassa todos os limites 

legais e tem pesados custos para a saúde? 

As piores previsões da comunidade 

cientí ca sobre os efeitos das alterações 

climáticas têm sido frequentemente 

superadas. A subida do nível do mar, com 

impacto no estuário do Tejo, porá em risco a 

viabilidade da infra-estrutura aeroportuária, 

mais cedo do que se espera. 

O estudo de impacte ambiental torna 

evidente que os impactos negativos são 

mais signi cativos que os impactos 

positivos, pelo que é expectável o chumbo 

do projecto pela APA — mas, mesmo que a 

decisão fosse favorável, os promotores 

teriam de realizar um estudo mais completo 

sobre o risco de colisão com aves. Insistir 

nesta proposta pode levar a mais atrasos do 

que procurar, desde já, uma alternativa 

adequada. 

 
Que turismo, que mobilidade e que 
cidade queremos? 
Por decisão da Câmara Municipal de Lisboa, 

estão a decorrer estudos para determinar a 

capacidade de carga turística da cidade. Na 

certeza de que essa capacidade não é 

ilimitada, importa promover o turismo 

sustentável e cultivar alternativas à 

monocultura do turismo — que não 

que chegarão a Lisboa. 

Mesmo tomando como certas as 

previsões em que se baseiam os promotores 

do projecto, o número de movimentos 

aéreos previstos para 2032 para o conjunto 

Portela+Montijo seria igual ao que se 

observa hoje no aeroporto de Gatwick, em 

Londres, que tem apenas uma pista. 

Neste momento, é praticamente um dado 

adquirido que teremos uma travessia entre 

Chelas e o Barreiro, ligando Lisboa a Madrid e 

às redes ferroviárias transeuropeias num 

tempo razoável, como parte do combate à 

emergência climática. Enquanto essa 

travessia di cilmente se pode articular com o 

sistema Portela+Montijo, ela permitirá ligar de 

forma rápida e e ciente a cidade de Lisboa a 

uma alternativa aeroportuária mais 

sustentável. 

A população e as entidades competentes 

darão com certeza o seu contributo para 

ajudar o poder executivo a corrigir a sua visão 

sobre este projecto insensato que pode 

condicionar as nossas vidas durante os 

próximos 40 anos. É essencial avaliar as 

diferentes alternativas de modo a seleccionar 

aquela que responde, não às exigências das 

companhias low-cost e da multinacional Vinci, 

mas às necessidades de segurança aérea, de 

promoção da saúde pública e da 

biodiversidade, de integração na rede 

ferroviária e de mitigação e adaptação às 

alterações climáticas. Isto só pode ser feito de 

Será muito 
difícil pedir que 
se encontre 
uma localiza- 
ção adequada 
que não tenha 
efeitos 
despropor- 
cionados nos 
ecossistemas 
e na saúde das 
pessoas?

forma sistemática recorrendo a uma avaliação 

ambiental estratégica, como prevê a 

legislação nacional e comunitária. 

 

SSubscritores do manifesto  
“Poupem o Montijo” 
Ana Zanatti; António Campos; António 
Garcia Pereira; António Gonzalez; António 
Mota Redol; António Pedro Vasconcelos; 
António Serzedelo; Bruno Fialho; Bruno 
Schiappa; Carla Graça; Camané; Carlos 
Antunes; Carlos do Carmo; Carlos 
Fragateiro; Carlos Marques; Carlos Pessoa; 
Carlos Pimenta; Carlos Tê; Carmo Bica; 
Cristina Sampaio; Domingos Lopes; Eugénio 
Sequeira; Eunice Muñoz; Fernando Nunes 
da Silva; Fernando Pessoa; Francisco 
Ferreira; Gil do Carmo; Hans Eickho ; Helder 
Costa; Joana Amaral Dias; Joanaz de Melo; 
Jorge Mangorrinha; Jorge Paiva; José 
Macário Correia; Júlia Seixas; Júlio César 
Reis; Lia Gama; Luís Ferreira; Luís Lucas; 
Luísa Schmidt; Luís Silva; Maria Filomena 
Molder; Maria do Rosário Gama; Marlene 
Marques; Mário Tomé; Matilde Alvim; Miguel 
Boieiro; Mila Simões Abreu; Nuno Nabais; 
Nuno Farinha; Paulo Coimbra; Paulo 
Constantino; Paulo Ferrero; Paulo Talhadas 
Santos; Paulo Trancoso; Pedro Nunes; Pedro 
Quartin Graça; Pedro Soares; Ruben Alves; 
Rui Cunha; Sandra Leandro; Serafim Riem; 
Sofia Neuparth; Tomaz Albuquerque; Victor 
Gomes; Viriato Soromenho Marques.

DANIEL ROCHA
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O que ouve o Governo no interior? 
Muitas portagens e poucos serviços
Há uma peça do Governo longe de 
Lisboa desde Janeiro. O que mudou com 
a Secretaria de Estado da Valorização do 
Interior em Castelo Branco? Uma coisa é 
certa: recebe muito mais queixas  

O percurso de carro entre a casa 

onde vive com a família, numa 

aldeia de Proença-a-Nova, e o 

palacete do século XVIII que lhe 

serve de gabinete, no centro de 

Castelo Branco, faz-se em cerca de 

40 minutos. É este o trajecto que o 

secretário de Estado da Valorização 

do Interior, João Paulo Catarino, 

faz desde que se mudou para a 

Beira Baixa, por contraste com o 

caminho entre Linda-a-Velha, onde 

residia, e o Bairro Alto, em Lisboa, 

onde está instalado o Ministério da 

Economia. Apesar de a distância 

que tinha que percorrer na capital 

ser menor, por vezes, levava-lhe 

mais tempo, recorda. 

João Paulo Catarino é o único 

secretário de Estado que trabalha 

fora de Lisboa. Instalou-se no início 

do ano  no Palácio dos Viscondes 

de Portalegre, onde funcionava o 

Governo Civil. O objectivo desta 

mudança foi, “no fundo, mostrar 

que, se um membro pode governar 

a partir de Castelo Branco, 

qualquer instituição ou organismo 

o pode fazer também fora de 

Lisboa”, explica.  

Audiências e audiências 
“Portagens”, responde, mesmo 

sem que a pergunta tenha chegado 

ao m. A questão era sobre as 

reivindicações que mais ouve nas 

audiências que lhe pedem. “É um 

custo de contexto que as pessoas 

do interior ainda sentem como 

muito signi cativo, apesar das 

reduções sucessivas que o Governo 

tem vindo a fazer”, a rma. 

Outra das questões que mais 

ouve é sobre o encerramento de 

serviços públicos. “Julgo que é isso 

que este Governo conseguiu 

estancar e reforçar 

substancialmente”, apesar das 

situações dos CTT e da Caixa Geral 

de Depósitos, que criaram “a 

percepção em algumas pessoas de 

que alguns serviços públicos 

continuavam a fechar, o que não é 

verdade”. Os CTT começaram a 

reverter a política e a CGD mantém 

um balcão em todos os concelhos, 

sublinha. 

Quem lhe pede audições é 

recebido em Castelo Branco mas, 

para as reuniões com outros 

membros do Executivo de António 

Costa, tem que se deslocar mais 

com frequência a Lisboa. Isto, 

apesar de terem também lugar no 

seu gabinete do interior. “Em 

termos funcionais, cria-nos sempre 

algumas questões. Exige mais 

disponibilidade porque passamos 

muito tempo na A23 e na A1”, diz. 

No seu gabinete, trabalha gente 

de vários pontos: Castelo Branco, 

Lisboa e Proença-a-Nova, 

município ao qual presidiu entre 

2005 e 2016.  

Principalmente nos primeiros 

tempos em que abriu as portas do 

gabinete na Praça do Município, 

teve audiências com presidentes de 

juntas de freguesia da zona, 

exempli ca, “que, à partida, teriam 

mais di culdade se fosse em 

Lisboa”, explica. Ainda assim, 

salvaguarda que esta é “uma 

secretaria de Estado para o país e 

não para a região”. 

João Paulo Catarino, que antes 

liderou a Unidade de Missão para a 

Valorização do Interior (UMVI), 

sabe que a perda de pessoas do 

território é um dos problemas mais 

complicados de resolver. Tanto que 

vive em Casal de Ordem, uma 

aldeia de 11 pessoas, cinco delas em 

sua casa (mulher e três lhos). 

Depois de décadas de tendência, é 

possível estancar o 

despovoamento? “Temos 

efectivamente regiões no país em 

que não vale a pena estarmos a 

iludir-nos”, menciona. E se o país 

“tem um problema demográ co, o 

interior tem um problema sério em 

termos de demogra a e de índice 

de envelhecimento”. Dito isto, o 

Reportagem
Camilo Soldado

POLÍTICA

João Paulo 
Catarino 
trabalha em 
Castelo 
Branco e vive 
numa aldeia 
com 11 
pessoas.  
Na região,  o 
custo de 
portagens é 
uma 
preocupação 

PAULO PIMENTA
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impor. Entreabrindo uma das 

portadas, sobressai logo à direita o 

edifício da Câmara Municipal de 

Castelo Branco. Uma vizinhança 

que acaba por ser aproveitada, 

como explicaria mais tarde, por 

telefone, o presidente do 

município, Luís Correia. “Falo com 

ele permanentemente, seja em 

reuniões, seja em encontros 

formais”, refere o autarca. Para 

uma região que sofre das dores da 

interioridade, “ter uma pessoa que 

é o elo de ligação com o Governo” 

acaba por ser “muito importante”, 

sublinha. 

O governante defende a 

proximidade da administração do 

território. Entende que o actual 

processo de descentralização 

acaba por ser um passo em 

direcção à regionalização. “Se 

conseguirmos provar que este 

modelo funciona, julgo que, 

depois, por via de um referendo, a 

regionalização se tornará mais ou 

menos inevitável”, considera. 

A experiência de Santana 
A ida do gabinete de Catarino para 

Castelo Branco encontra um 

precedente num governo de 

coligação PDS/CDS. Ao suceder a 

Durão Barroso, em 2004, o 

primeiro-ministro Pedro Santana 

Lopes anunciou, logo em Julho, 

que iria descentralizar seis 

secretarias de Estado para 

diferentes pontos do país: a da 

Juventude (Braga), da 

Administração Local (Coimbra), da 

Educação (Aveiro), da Agricultura 

(Golegã), dos Bens Culturais 

(Évora) e do Turismo (Faro). 

“Não tinha força para fazer o que 

camilo.soldado@publico.pt

SÉRGIO AZENHA

O Partido Socialista considera neces-

sário atrair investimento que “crie 

emprego e permita xar popula-

ções” no interior, continuando o 

Programa de Captação de Investi-

mento para o Interior, que entrou 

em vigor em Dezembro do ano pas-

sado. Outras medidas do programa 

eleitoral do partido passam por 

incentivar os emigrantes a investir 

no interior, eliminar ou simpli car 

burocracias que impedem a xação 

de actividades económicas e criar 

um Erasmus interno, que o PSD tam-

bém defende a criação de um Eras-

mus no interior. Aliás, o partido de 

Rui Rio apresentou uma medida 

semelhante em Março no Parlamen-

to e o PS votou contra. 

Os sociais-democratas propõem 

também a criação de incentivos 

nanceiros e scais ao estabeleci-

mento de “zonas económicas privi-

legiadas” que apostem em determi-

nadas indústrias no interior e as 

Iniciativas Locais de Emprego, um 

programa de apoio à criação de 

empresas e ao empreendedorismo. 

Nestes territórios de baixa densida-

de, o partido sugere uma “discrimi-

nação positiva” no emprego para 

jovens e desempregados de longa 

duração. Incentivar o estabelecimen-

to de creches e jardins de infância, 

aumentar o abono de família e 

expandir as deduções com as despe-

sas de educação em sede de IRS para 

quem vive no interior são outras 

ideias do PSD.  

Mais serviços públicos 
Já o Bloco de Esquerda defende que 

a valorização do território rural 

depende da “transformação agríco-

la e orestal, do plano ferroviário 

nacional e da garantia de acessibili-

dades nas situações de isolamento”. 

O partido propõe a criação de um 

programa de “reabertura gradual” 

dos serviços públicos com “autono-

mia e responsabilização” e a imple-

mentação de incentivos à xação de 

trabalhadores do Estado. O Bloco 

Erasmus e menos IRC.  
O que propõem os partidos 

pretende ainda eliminar as porta-

gens das auto-estradas de acesso às 

regiões do interior. A reversão da 

fusão de freguesias é outra das pro-

postas do partido, caso as popula-

ções demonstrem essa vontade. 

As medidas apresentadas pelo PCP 

para o interior incluem descentrali-

zar a estrutura administrativa, valo-

rizar o poder local, concretizar a 

regionalização e combater o despo-

voamento e a deserti cação. Para os 

comunistas, tal é possível através da 

autonomia e reforço nanceiro das 

autarquias, do desenvolvimento das 

infra-estruturas e serviços públicos 

e da criação de “emprego estável”. 

Nas zonas de maior despovoamen-

to, o PAN defende a criação de pro-

gramas que aumentem a oferta de 

Sofia Correia Baptista

sofia.baptista@publico.pt

Jerónimo  
de Sousa  
(PCP)  
continua  
a bater-se  
pela 
regionalização

habitação. Na educação, o partido 

quer desenvolver ofertas formativas 

que contribuam para a xação de 

população no interior. Recuperar 

construções com “valor arquitectó-

nico e histórico” para habitação pró-

pria ou turística em áreas deserti

cadas e criar apoios à agricultura 

biológica são as restantes medidas 

propostas pelo PAN. 
O CDS propõe um estatuto scal 

para o interior com uma taxa de 10% 

no IRC, “um regime mais exível de 

apoio ao investimento” e um IRS 

“inferior à taxa normal”. O partido 

liderado por Assunção Cristas 

defende também a criação de uma 

zona económica especial no interior 

do país. Para os contribuintes que 

têm residência scal nestes territó-

rios, o CDS sugere que todos os cus-

tos de transporte, tanto gasolina, 

portagens como bilhetes de com-

boio ou de autocarro, possam ser 

deduzidos à colecta. Texto editado 
por Helena Pereira  

Em termos 
funcionais, 
cria-nos sempre 
algumas questões. 
Exige mais 
disponibilidade 
porque passamos 
muito tempo na 
A23 e na A1

gostaria de ter feito”, explica ao 

PÚBLICO Santana Lopes, que é 

candiato a deputado pelo partido 

Aliança nestas eleições legislativas. 

A ideia inicial, diz, era transferir 

ministérios e os respectivos 

serviços para ter, de facto, impacto 

local.  

Com a dissolução do Parlamento 

por Jorge Sampaio e convocação de 

novas eleições, a experiência 

acabou por ser breve. “[A 

legislatura] terminou de forma tão 

tumultuosa que não deu tempo de 

fazer um balanço”, recorda. 

“Simbolicamente foi importante, 

mas o tempo foi curto e não 

permitiu criar raízes na maneira de 

pensar das pessoas”, avalia. 

 

“Sinal político” 

Se um efeito concreto com a 

instalação do gabinete do 

secretário de Estado do Interior em 

Castelo Branco é difícil de medir, 

João Paulo Catarino concede que, 

“acima de tudo, é um sinal 

político”. E acrescenta: “Achámos 

na altura que, sendo uma 

Secretaria de Estado para a 

Valorização do Interior, faria 

sentido contribuir com a 

localização para essa valorização”. 

Mesmo na orgânica 

governamental, refere, não houve 

grandes alterações na prática. 

João Paulo Catarino destaca 

antes o “início de um caminho de 

diferenciação para o interior que 

nunca existiu verdadeiramente” 

em executivos anteriores. Desde a 

criação da UMVI ao desenho de um 

Plano Nacional de Coesão 

Territorial, o Governo começou a 

trabalhar em assimetrias que não 

serão “corrigidas numa legislatura 

nem em duas” e que ganharam 

novo destaque com as mortes e 

devastação causadas pelos 

incêndios de 2017. Há medidas 

iniciadas que, se se mantiverem, 

farão a diferença a prazo, defende. 

Da abertura de serviços públicos 

em regiões de baixa densidade, à 

transferência de vagas do ensino 

superior para o interior, a criação 

de novas empresas e de postos de 

trabalho. Também se começou a 

fazer caminho na cooperação 

luso-espanhola relativamente aos 

territórios da raia. "Acho que fiz 

aquilo que era possível fazer”.

Falo com ele 
permanentemente. 
(...) Ter uma pessoa que é um 
elo de ligação com o Governo é 
muito importante 
Luís Correia 
Presidente da Câmara de Castelo Branco

secretário de Estado não tem 

problemas “em admitir que há 

muitas aldeias que terão muita 

di culdade em, daqui a 30 ou 40 

anos, terem alguém”. Por outro 

lado, apesar de este princípio não 

poder ser aplicado a todas, “há um 

conjunto signi cativo de aldeias 

que têm um potencial turístico 

enorme e podem ser por essa via 

valorizadas”. Essa é outra das 

conquistas que atribui a este 

Governo: “O facto de ter 

conseguido abrir o mapa turístico 

do país para além de Lisboa, Porto 

ou Algarve”. 

A sala onde tem lugar a conversa 

com o PÚBLICO tem as janelas 

encostadas, o que ajuda a regular a 

temperatura no interior do 

edifício. Nesse dia, a temperatura 

passaria um pouco os 30 graus — 

nada de excepcional para o sufoco 

que o Verão albicastrense costuma 
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A frase 
“A região do Alentejo tem três 
milhões de hectares, a área de 
olival são 170 mil hectares. A 
parte relativa ao olival 
intensivo é 1,5% do conjunto da 
área do Alentejo” 
António Costa 

 

O contexto 
No debate com André Silva, do 
PAN, na SIC, esta semana, 
António Costa assumia que no 
programa eleitoral do seu 
partido se dá prioridade “à 
revitalização do mundo rural”, e 
à preservação de uma “floresta 
equilibrada” que não seja 
dedicada “à monocultura do 
eucalipto, do pinheiro ou das 
espécies de crescimento 
rápido”. E foi neste ponto que 
André Silva, acrescentou, em 
surdina: “Como o olival.” 

A moderadora aproveitou a 
dica de André Silva para lhe 
pedir que aprofundasse a razão 
da sua achega à intervenção de 
António Costa. O deputado do 
PAN criticou a opção económica 
baseada no “crescimento 
ilimitado do faz primeiro para 
remediar depois”, acusando o 
Partido Socialista de estar “a 
transformar o Alentejo num 
olival intensivo com um gasto de 
água excessivo e que não toma 
em linha as alterações climáticas 
e também ao nível da erosão dos 
solos, da contaminação com 
fertilizantes e fitoquímicos”. 

O secretário-geral socialista 
entendeu ser necessário 
“colocar as questões nos seus 
devidos termos”, argumentando 
que a “região do Alentejo tem 
três milhões de hectares” e que 
neste imenso território apenas 
“170 mil hectares” são área 
ocupada por olival, procurando 
desvalorizar os argumentos dos 
que criticam o crescimento 
progressivo as culturas 
intensivas. 

 

Os factos 
A opção pelos três milhões de 
hectares dá uma noção de 
grandeza muito mais substancial 
do que os cerca de 1,9 milhões 
de hectares que constituem 
superfície agrícola utilizada 
(SAU) da região, dados utilizados 

O olival intensivo ocupa “1,5% do conjunto  
da área do Alentejo”?

Prova dos factos

pelo INE. Uma coisa é o território 
no seu todo, que inclui zonas 
urbanas, rede hidrográfica, 
albufeiras, charcas, aeroportos, 
terras incultas, floresta, etc., e 
outra a área com aptidão 
agrícola. 

Se os 170 mil hectares são a 
área ocupada por todo o tipo de 
olival (tradicional incluído), as 
plantações em modo intensivo, 
para António Costa, ocupam 
“1,5% do conjunto da área do 
Alentejo”. E neste dado reside 
uma dúvida. Se são 1,5% de três 
milhões de hectares, isso perfaz 
45 mil hectares de olival 
intensivo. No entanto, e 
recorrendo aos números do 
Ministério da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento 
Rural (MAFDR) só na região do 
Alqueva estão plantados, neste 
momento, perto de 80 mil 
hectares (cerca de 60 mil nos 
blocos de rega e cerca de 20 mil 
na sua periferia). Por se tratar de 

uma cultura permanente 
dinâmica, as plantações 
prosseguem, sabendo-se que já 
se estendem ao Alentejo Central 
e Norte Alentejano, admitindo-se 
que possam ter sido 
ultrapassados os cem mil 
hectares. Mas se Costa reportou 
o valor de 1,5% de área plantada 
em modo intensivo aos 170 mil 
hectares, então a área ocupada 
ficaria pelos 21,5 mil hectares, 
muito longe dos cem mil 
hectares já referidos. 

 

Em resumo 
Os vários números usados por 
António Costa nesta afirmação 
não batem certo com as 
estatísticas oficiais nem com os 
números divulgados pelo próprio 
Governo. Carlos Dias

Foi muito assertivo o frente-a-frente 

entre António Costa e Assunção Cris-

tas esta sexta-feira à noite na TVI. O 

líder do PS tentou colar o CDS a “aven-

turas” nas contas públicas, com a 

proposta de redução de impostos, e 

a presidente centrista acusou o pri-

meiro-ministro de ter aumentado 

para o “máximo” a carga scal nesta 

legislatura. 

António Costa pegou na solução do 

CDS para reduzir os impostos — uma 

das principais bandeiras do partido 

nesta campanha — e levantou dúvidas 

sobre os números. O líder socialista 

argumentou que o saldo orçamental 

previsto com que o CDS pretende 

reduzir os impostos para as pessoas 

“não cobre nem um quinto do que 

pretende”. E aponta um “desequilí-

brio” nas contas públicas: “Só com 

esta medida, o dé ce aumentaria 4 

mil milhões de euros”. 

Assunção Cristas negou que as con-

tas do CDS não estivessem certas — 

“só se as do Programa de Estabilidade 

do Governo também não estiverem” 

— e rejeitou qualquer aumento do 

dé ce, acusando o primeiro-ministro 

de apresentar um programa em que 

há “risco de aumento de impostos”.  

António Costa recuou até ao ante-

rior Governo — em que Cristas foi 

Ataques e contra- 
-ataques, “riscos”  
e “aventuras”

ministra — para assegurar que, se tives-

se continuado, a carga scal também 

teria aumentado, e deixou uma garan-

tia: “Não vai haver aumento de impos-

tos, vamos prosseguir a trajectória de 

redução scal sobre o trabalho.” 

Questionada sobre a sua perma-

nência na liderança do CDS se o par-

tido eleger menos do que os actuais 

18 deputados, Cristas não respondeu 

e deixou um recado muito directo ao 

seu eleitorado: “Para as pessoas do 

centro-direita que acreditam que o 

jogo está feito, que não vale a pena ir 

votar, podem acordar no dia 7 de 

Outubro com o Parlamento com dois 

terços à esquerda”. A líder do CDS 

bateu-se contra um eventual domínio 

do PS e dirigiu-se ao seu adversário: 

“Não acredito num país governado 

com maiorias absolutas e nisso con-

corda comigo.” 

No minuto nal, o secretário-geral 

do PS garantiu não quer “entrar em 

aventuras”, mas sublinhou a necessi-

dade de um “PS su cientemente for-

te” e colocou o PS como “o partido do 

bom senso”. 

Durante o debate, além da questão 

dos impostos, António Costa confron-

tou a líder do CDS com outras duas 

propostas: a da habitação e a do aces-

so ao ensino superior. Assunção Cris-

tas rejeitou que a sua lei do arrenda-

mento, enquanto ministra do anterior 

Governo, tivesse provocado uma 

“onda de despejos”, e acusou Antó-

nio Costa, também em funções ante-

riores de liderança na Câmara de 

Lisboa, de dar os terrenos da Feira 

Popular para edifícios de “luxo”.

srodrigues@publico.pt

Debate
Sofia Rodrigues

Líder do CDS avisa para o 
risco de um domínio à 
esquerda no futuro 
Parlamento 

Sorrisos só longe da mesa de debates na TVI

TIAGO PETINGA/LUSA

O rating atribuído a Portugal pela 

agência de notação nanceira Stan-

dard & Poor’s cou ontem a um pas-

so de ser elevado para BBB+ depois 

do anúncio de melhoria da perspec-

tiva relativamente ao país ter passa-

do de “estável” para “positiva”. 

A agência, uma das três grandes 

a nível mundial, atribui neste 

momento um rating BBB à divida de 

longo prazo de Portugal (e de “A-2” 

a curto prazo), depois de o ter subi-

do no passado mês de Março. A 

mudar agora a perspectiva para 

“positiva”, o que a Standard & 

Poor’s faz é sinalizar a possibilidade 

de o rating voltar a ser elevado 

durante os próximos meses, possi-

velmente em Março do próximo 

ano, quando será realizada nova 

avaliação. 

Portugal passa, deste modo, a 

estar próximo de uma subida de 

rating em todas as três principais 

agências internacionais — Standard 

& Poor’s, Moody’s e Fitch — todas 

elas neste momento com uma pers-

pectiva “positiva” para o rating por-

tuguês. 

Taxas de juro 
Uma melhoria de rating signi ca que 

a agência passa a ter uma avaliação 

mais positiva da capacidade de Por-

tugal em fazer face aos compromis-

sos assumidos com os seus credores. 

As subidas de rating registadas nos 

últimos anos são um dos motivos por 

trás da redução das taxas de juro da 

dívida pública portuguesa, que per-

mitem neste momento que o Estado 

se nancie às taxas de juro mais bai-

xas de sempre. 

A perspectiva “positiva” da Stan-

dard & Poor’s re ecte a avaliação que 

a agência de notação faz da “resiliên-

cia” externa da economia portugue-

sa, que deverá crescer “perto de 2%” 

(previsão é de 1,9% no Programa de 

Estabilidade do Governo) e com a 

redução da dívida.  

S&P melhora 
perspectiva 
do rating 
português

Dívida
Sérgio Aníbal

Agência de notação 
financeira alterou 
perspectiva relativamente 
ao país, de “estável” para 
“positiva”

sergio.anibal@publico.pt
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COIMBRA
PAVILHÃO CENTRO

DE PORTUGAL

A Instituição Financeira
de Desenvolvimento,
em parceria com o Fundo 
Europeu de Investimento 
(filial do Grupo BEI),
a Universidade de Coimbra
e o jornal PÚBLICO, 
realiza um evento destinado
a debater as últimas
tendências do ecossistema
de capital de risco português.
Esta 1ª edição contará com 
mais de 50 especialistas em 
transferência de tecnologia, 
financiamento, capital de 
risco e políticas públicas 
de apoio ao investimento.

CONSULTE O PROGRAMA
COMPLETO
REGISTO GRATUITO 
E OBRIGATÓRIO
parcerias.publico.pt/scsummit
Lugares limitados à capacidade 

do espaço

DISCUSSÕES

PITCHES

MESAS REDONDAS

APRESENTAÇÕES

NETWORKING

PARCEIROS

ORGANIZAÇÃO

Jornalista. Escreve ao sábado 
sao.jose.almeida@publico.pt 

Há muitos que consideram que 

para tudo na vida é preciso ter 

sorte, até para uma carreira 

política. A ser verdade, podemos 

a rmar que a estrelinha de António 

Costa continua a brilhar. A menos 

de um mês das legislativas, viu a 

presidente da futura Comissão 

Europeia, Ursula von der Leyen, 

que entrará em funções a 1 de 

Novembro, anunciar a comissária 

portuguesa, Elisa Ferreira, como 

responsável pela pasta da Coesão e 

Reformas. 

Os assuntos que Elisa Ferreira vai 

gerir vão muito para além do que 

António Costa ambicionava e em 

cuja conquista se envolveu: a 

gestão dos fundos estruturais para 

a coesão entre regiões mais 

desfavorecidas dos 

Estados-membros. Na nova 

Comissão Europeia, Elisa Ferreira 

gerirá os fundos estruturais para a 

coesão. Algo que tem sido 

fundamental nas últimas décadas 

para o desenvolvimento de regiões 

dos Estados-membros, 

nomeadamente para Portugal. 

Mas, como Rita Siza explicou no 

PÚBLICO, Elisa Ferreira tem 

também o pelouro das Reformas, 

ou seja, da gestão de fundos 

estruturais que serão 

determinantes no 

desenvolvimento económico das 

próximas décadas. A comissária 

portuguesa será, assim, 

responsável pela gestão do Fundo 

Justo de Transição, novo 

instrumento nanceiro destinado a 

ajudar as regiões na transição 

energética para um modelo de 

produção que responda à 

necessidade de descarbonizar a 

economia europeia e de combater 

a situação de emergência climática. 

E também dará apoio nanceiro à 

transição para a sociedade digital. 

A tudo isto soma-se, nas tarefas 

que esperam Elisa Ferreira, a 

gestão do futuro orçamento da 

zona euro, o Instrumento 

Orçamental para a Convergência e 

Competitividade, que deverá 

arrancar no próximo quadro 

nanceiro plurianual e poderá 

ascender aos 17 mil milhões de 

euros. Re ra-se que o 

primeiro-ministro português foi 

um dos defensores da criação do 

orçamento da zona euro, para 

reformar a união monetária. 

Numa caricatura em linguagem 

de redacção de jornal, Elisa 

Ferreira vai ser uma espécie de 

“editora de cheques”. A 

importância dos pelouros 

atribuídos a Portugal foi salientada 

por quase todos, e o líder do PSD, 

Rui Rio, a rmou mesmo: “A pasta 

que coube à comissária de Portugal 

é uma pasta que objectivamente 

tem relevo.”  

A Semana Política
São José Almeida

ONU), tendo mesmo actualizado 

nesses termos a legislação eleitoral 

portuguesa, não poderia deixar de 

satisfazer a exigência de Von der 

Leyen de uma candidatura 

paritária. 

A inteligência política de António 

Costa e a sua capacidade de se 

adaptar às novas circunstâncias 

foram, assim, compensadas pela 

nova presidente da Comissão 

Europeia. E o primeiro-ministro 

conseguiu não só os fundos 

estruturais que queria, mas 

recebeu também um bónus dos 

novos fundos e do orçamento da 

zona euro. 

É também verdade que muito 

desta vitória se deve 

exclusivamente a Elisa Ferreira. 

Ninguém teve dúvidas (acredito 

que nem António Costa) de que, 

quando Von der Leyen estudasse 

os currículos dos candidatos 

portugueses, não hesitaria na 

escolha de Elisa Ferreira. Admito 

mesmo que o per l nal que a 

pasta da Coesão e Reformas 

adquiriu possa ter sido 

in uenciado pela qualidade e pela 

experiência da comissária 

portuguesa. 

A vida pro ssional e pública de 

Elisa Ferreira, de 63 anos e sem 

liação partidária, é de uma 

riqueza e qualidade raras. Desde 

que, nos Governos de Cavaco Silva, 

integrou a então chamada 

Comissão de Coordenação da 

Região Norte, tem cumprido com 

sucesso e prestígio as funções que 

ocupa. Foi ministra do Ambiente, 

no primeiro Governo de António 

Guterres (1995-1999), e do 

Planeamento, no segundo 

(1999-2001). Foi deputada à 

Assembleia da República 

(2002-2004) e eurodeputada entre 

2004 e 2016, função em que se 

destacou, nomeadamente na 

reforma da União Bancária. Saiu do 

Parlamento Europeu em 2014 para 

integrar a administração do Banco 

de Portugal, onde era 

vice-governadora desde 2016. É um 

percurso de mérito determinante 

para o mandato que vai ocupar, o 

que bene cia António Costa em 

período eleitoral. Mas a nomeação 

de Elisa Ferreira, sobretudo, 

prestigia o país.

A estrelinha  
de António Costa

Elisa Ferreira 
gerirá os fundos 
estruturais  
para a coesão,  
que têm sido 
fundamentais  
para o 
desenvolvimento 
de Portugal

É certo que Elisa Ferreira não foi 

a primeira escolha de António 

Costa. O primeiro-ministro acertou 

com o próprio, com um ano de 

antecedência, a estratégia de 

candidatar o ex-ministro das 

Infra-estruturas e do Planeamento, 

Pedro Marques, como cabeça de 

lista às europeias, para depois o 

indicar como comissário português 

com o objectivo de garantir a pasta 

dos fundos estruturais para as 

regiões.  

Mas quando a nova presidente 

da Comissão Europeia anunciou ir 

formar uma equipa paritária (o que 

se concretizou, já que há 13 

comissárias e 14 comissários), 

António Costa teve de adaptar o 

seu plano a esta realidade. A nal, o 

líder de um partido que defende e 

pratica quotas por género há duas 

décadas e que atingiu já o patamar 

da paridade (40-60%, segundo a 

POLÍTICA
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PÚBLICO & NOTÓRIO

O líder do PSD teve um ataque de 
sinceridade e assumiu: "Não 
tenho um particular entusiasmo 
em ser deputado, não tenho”. 
Ora, formalmente, Rui Rio é, 
nestas legislativas, candidato a 
deputado na Assembleia da 
República. Um candidato um 

pouco contrariado. É claro que o 
líder social-democrata está a 
colocar-se no papel de candidato 
a primeiro-ministro e, isso sim, 
entusiasma-o. Só que, a acreditar 
nas sondagens, os números não 
parecem animados para esse 
desígnio. E por isso — porventura 

para avisar os seus companheiros 
mais próximos dentro do partido 
—, Rio já sugeriu que se vai 
embora se o resultado do PSD for 
“baixinho”. Ou seja, se uma 
grande percentagem de eleitores 
não o quiser ver contrariado no 
Parlamento. 

FOTO DA SEMANA
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O CARTAZ I A BICHARADA DO PTP VAI À CAÇA

AS FRASES

“Com o PS, isso  
[tempo de serviço  
dos professores] já  
está fechado. É assim. 
Quem quer, quer; quem 
não quer, não quer” 
Rui Rio  
Presidente do PSD 

 
“Nós temos gostado 
muito de trabalhar  
com o PCP” 
Catarina Martins 
Coordenadora do Bloco 

 
“As greves não devem 
ser decididas entre 
Jerónimo de Sousa  
e António Costa” 
Marinho e Pinto 
Líder do PDR 

 
“Em vez de um aeroporto 
[no Montijo], vamos ficar 
com mais um apeadeiro” 
Jerónimo de Sousa 
Secretário-geral do PCP 

 
“Quais são, afinal, as 
propostas do PS? Não se 
sabe. O seu programa  
é um cheque em branco 
para ser cobrado ao  
país quando e como  
Costa entender” 
Mariana Mortágua 
Deputada do Bloco

José Manuel Coelho, dirigente 
do Partido Trabalhista Português 
(PTP) e ex-deputado na 
Assembleia Legislativa Regional 
da Madeira, tinha prometido 
“uma campanha animada” e 
com “mensagens fortes” nas 
eleições regionais madeirenses. 
Coelho, recorde-se, é aquele 
político que já chegou a 
despir-se na Assembleia 
Legislativa, já exibiu uma 
bandeira do Estado Islâmico 
durante um discurso e protestou 
fardado e de megafone na mão. 

Esta semana surgiu a tal 
campanha prometida e José 
Manuel Coelho logo deu conta 

dela na sua página no Facebook: 
“O PTP apresentou um novo 
cartaz de campanha, com a 
cabeça de lista, dois cães e um 
gato — parte da ‘equipa’ com 
que Raquel Coelho [filha de José 
Manuel Coelho] promete dar 
caça à rataria.”  

P&N só estranha que o 
Pessoas-Animais-Natureza, de 
André Silva, ainda não se tenha 
insurgido contra a utilização da 
bicharada na campanha e logo 
para ir à caça. Por outro lado, os 
animais não parecem muito 
entusiasmados com a tarefa de 
caçar a malandrage.
Especialmente o gato.

O CARTAZ II VANDALISMO
Não se pode dizer que o partido 
de Vitorino Silva, conhecido por 
Tino de Rans, esteja a ser bem 
recebido na Madeira. Logo no 
primeiro dia da campanha oficial 
os cartazes do RIR — Reagir, 
Incluir e Reciclar foram 
vandalizados em São Roque e São 
Gonçalo, o que motivou uma 
queixa às autoridades. “O partido 
RIR vai continuar a recolher cartão 
e a fazer os seus cartazes. Como 
todos sabemos, cartão no lixo há 
muito e restos de tinta também, 
por isso só teremos mais algum 
trabalho e os cartazes 
continuarão a ser colocados”, 
prometeu o partido.

Bastidores

O número certo  
de Cristas é 37%  
 
A líder do CDS esteve esta 
semana na feira de Matosinhos, 
onde teve um encontro 
imediato com um feirante que 
lhe quis impingir uns ténis da 
moda de “marca” Fila. “Quanto 
lhe devo?”, quis saber 
Assunção Cristas. “Cinco 
euros”, disse o comerciante. A 
centrista não tinha dinheiro 
consigo e prometeu passar lá 
depois. “Podes vir, que tu não 
és caloteira!”, atirou-lhe o 
vendedor. Cristas ainda tentou 
não levar nada, alegando que 
aquele não era o seu número, 
mas o homem não desistiu e 
arranjou uns ténis com a 
medida exacta. “O meu número 
certo é 37%”, ironizou Cristas. 
 

Paulo Macedo, 
comilão 
 
Não é ironia, mas registo de 
bom gosto. Na passada 
terça-feira, Paulo Macedo, 
presidente executivo da CGD, 
almoçou na abordável casa de 
boa comida em Campo de 
Ourique que é o Comilão. Na 
ressaca da acusação de 
cartelização da Autoridade da 
Concorrência a várias 
instituições bancárias, Macedo 
esteve num espaço discreto. 
Não é um reservado de alta 
classe, mas uma pequena sala 
do piso inferior. P&N 
desconhece quem eram os 
convivas e o menu servido, 
escada abaixo, escada acima. 
Os retratos de Passos Coelho e 
Marques Mendes, entre outros 
dirigentes do PSD, que 
decoram o restaurante, ficaram 
na posse destes segredos. 

De acordo com os dados do 
recenseamento eleitoral no 
estrangeiro, dos 1,5 eleitores 
registados, apenas 2242 
exerceram a opção pelo voto 
presencial nos consulados 
portugueses, uma possibilidade 
disponível pela primeira vez em 
eleições legislativas.

2242



14 SÁB • 16:00 SALA 2
“A MULHER É O FUTURO DO HOMEM?”
Conferência/Entrada Livre
Gabriela Canavilhas, Mariana Mortágua e 
Joana Carneiro
Moderação de António Jorge Pacheco

14 SÁB • 18:00 SALA SUGGIA
O ETERNO FEMININO 
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Joana Carneiro direcção musical 
Hyeyoon Park violino
Obras de Clotilde Rosa, Sofia Gubaidulina,
Kaija Saariaho e Unsuk Chin

15 DOM • 12:00 SALA SUGGIA 
MULHERES PIONEIRAS
CORO CASA DA MÚSICA
Sofi Jeannin direcção musical 
Joana David piano
Obras de Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi, 
Mel Bonis, Clara Schumann, Imogen Holst, 
Lili Boulanger, Cécile Chaminade, Kaija Saariaho, 
Cecilia McDowall e Karin Rehnqvistz

15 DOM • 18:00 SALA SUGGIA 
BARROCO FEMININO
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Amandine Beyer violino e direcção musical 
Obras de Élisabeth Jacquet de La Guerre, 
Ana Amália de Brunsvique-Volfembutel, 
Isabella Leonarda, Guilhermina da Prússia, 
Maddalena Laura Sirmen e Antonio Vivaldi

17 TER • 19:30 SALA SUGGIA 
VIRTUOSISMO NO FEMININO
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Sian Edwards direcção musical 
Carolin Widmann violino
Obras de Ângela da Ponte, Kaija Saariaho,
Rebecca Saunders e Unsuk Chin

20 SEX • 21:00 SALA SUGGIA 
MULHERES INCOMUNS
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Elena Schwarz direcção musical 
Claire Huangci piano
Obras de Louise Farrenc, Clara Schumann, 
Lili Boulanger, Germaine Tailleferre 
e Joan Tower

28 SÁB • 10:00-18:00 SALA DE ENSAIO 1
ELECTRÓNICA XX
Concertos Acusmáticos em Contínuo/
Entrada Livre 
Worten Digitópia 
concepção artística e realização informática
Obras de Daphne Oram, 
Delia Derbyshire e Kaija Saariaho

29 DOM • 18:00 SALA SUGGIA 
VOZES NOSSAS
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
Raquel Couto direcção musical 
Gonçalo Vasquez piano
Obras de Hildegard von Bingen, Katy Abbott, 
Sofia Sousa Rocha, Lili Boulanger, Ângela 
da Ponte, Francine Benoit e Andrea Ramsey
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ORQUESTRA SINFÓNICA
REMIX ENSEMBLE 
ORQUESTRA BARROCA
CORO & CORO INFANTIL
CONFERÊNCIAS/ 
CONCERTOS ACUSMÁTICOS

WWW.CASADAMUSICA.COM / +351 220 120 220

Seja um dos primeiros a apresentar hoje este jornal completo na Casa da Música e ganhe 
um convite duplo para o concerto de dia 14. Condicionada à disponibilidade da sala, a 
oferta é limitada aos primeiros 10 leitores e válida apenas para um convite por jornal e por 
leitor. Obrigatória a apresentação do documento de identificação no acto do levantamento.

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

APOIO  
INSTITUCIONAL

MECENAS 
MÚSICA CORAL
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Presidente da Relação não quis 
retirar processos-crime a Rangel

O presidente do Tribunal da Relação 

de Lisboa, Orlando Nascimento, tem 

competências para colocar o juiz Rui 

Rangel numa secção que decida só 

processos cíveis ou de Direito do Tra-

balho, afastando o magistrado suspei-

to de vários crimes na investigação 

da Operação Lex, da análise de 

casos penais. No entanto, Orlando 

Nascimento optou por não o fazer, 

por considerar que tal violaria o prin-

cípio da inamovibilidade dos juízes, 

como explicou ao PÚBLICO. 

Esta semana foram distribuídos em 

sorteio realizados pelo sistema infor-

mático seis processos criminais a 

Rangel, um dos quais um recurso 

da Operação Marquês. Foram os 

primeiros desde que regressou às 

funções, depois de mais de um ano 

de suspensão relacionado com o pro-

cesso-crime em que está em envolvi-

do e com um processo disciplinar 

relacionado com os mesmos factos, 

que corre de forma independente.  

O poder de colocar os juízes dos 

tribunais superiores num determina-

do lugar está previsto na Lei da Orga-

nização do Sistema Judiciário, que 

determina que cabe ao presidente da 

Relação “distribuir os juízes pelas sec-

ções, tomando sucessivamente em 

conta o seu grau de especialização, a 

conveniência do serviço e a preferên-

cia manifestada.” Foi com base nesta 

norma que o presidente do Tribunal 

da Relação do Porto tomou a iniciativa 

de propor a transferência do juiz Neto 

de Moura, de uma secção criminal 

para uma secção cível, o que afastava 

o juiz da análise de casos de violência 

doméstica. Neto de Moura foi o autor 

de um polémico acórdão sobre um 

processo que envolveu uma agressão 

praticada por um homem contra 

uma “mulher adúltera”. 

Na altura, o presidente da Relação 

do Porto, Nuno Ataíde das Neves, jus-

ti cou a decisão, que teve a concor-

dância do visado, como uma medida 

para “preservar a con ança dos cida-

dãos no sistema de Justiça”. E acres-

centou: “Perante a avalanche de pro-

testos e ataques era o próprio sistema 

de justiça que cava em causa”. 

Orlando Nascimento justi ca posição com o facto de os juízes serem inamovíveis. Ministério Público quer 
impedir o juiz de decidir recurso da Operação Marquês, um dos seis casos crime que lhe foram atribuídos

 ENRIC VIVES-RUBIO

Rui Rangel vai apresentar a sua defesa no dia 3 de Outubro

O presidente da Relação de Lisboa diz 

que quando os juízes chegam a este 

tribunal superior os coloca com base 

no volume de processos que o tribu-

nal apresenta em cada área. “Avalio a 

conveniência de serviço e, se possível, 

a vontade do juiz”, resume. Depois 

disso, Orlando Nascimento não admi-

te transferir um juiz para outra sec-

ção, por iniciativa própria. Diz que só 

a pedido de um magistrado analisa a 

possibilidade de mudança de área de 

especialidade. Sobre a hipótese de 

Rangel vir a pedir para mudar de sec-

ção, a rma: “Se acontecer, pondera-

rei”. Mas recusa tomar a iniciativa. 

Orlando Nascimento diz compreen-

der as apreensão dos cidadãos ao 

terem conhecimento de que um juiz 

suspeito de vários crimes continua a 

decidir recursos em casos penais, 

mas realça que o sistema de justiça 

tem mecanismos legais para assegu-

rar a imparcialidade. Exemplo disso, 

a rma, é o facto de um juiz poder 

pedir para ser afastado de decidir um 

dado processo ou desse impedimen-

to ser solicitado por qualquer uma 

das partes. E defende que o que este 

caso mostra é que “tem de haver mais 

celeridade nos processos-crime”. 

Já depois da divulgação da nota do 

CSM, o Ministério Público (MP) anun-

ciou que apresentou um pedido para 

impedir o juiz Rui Rangel de decidir 

o recurso da Operação Mar-

quês. “Fê-lo por considerar existir 

motivo sério e grave, adequado a 

gerar descon ança sobre a imparcia-

lidade do magistrado judicial”, justi-

ca a nota da PGR. 

Esta é a segunda vez que o MP pede 

que Rui Rangel seja impedido de deci-

dir um recurso da Operação Mar-

quês. O primeiro pedido aconteceu 

em 2017 e deu origem a uma decisão 

do Supremo Tribunal de Justiça impe-

diu Rangel de decidir o recurso, ape-

sar deste ter considerado que estava 

habilitado a fazê-lo. Na decisão, os 

juízes entenderam “existir motivo 

sério e grave, adequado a gerar des-

con ança sobre a imparcialidade” de 

Rui Rangel, que já tinha apreciado 

recursos judiciais deste caso, incluin-

do o acórdão que determinou o m 

do segredo de justiça do inquérito.

mariana.oliveira@publico.pt

Justiça
Mariana Oliveira

Alguns responsáveis do Conselho 

Superior da Magistratura (CSM), o 

órgão de gestão e disciplina dos juízes, 

consideram que Orlando Nascimento 

devia ter usado essa competência para 

prevenir que casos de corrupção ou 

similares como a Operação Marquês 

pudessem ir parar às mãos de Rangel. 

O juiz que é arguido na Operação Lex, 

onde é suspeito de vender, a troco de 

vantagens, decisões judiciais, esteve 

suspenso de funções, mas acabou por 

regressar ao trabalho depois de ter 

esgotado o prazo máximo da medida 

preventiva. 

O conselho emitiu ontem um 

comunicado onde deixa um recado 

que pode ter várias leituras, podendo 

ser dirigido ao presidente da Relação 

de Lisboa, mas também ao Ministério 

Público e ao próprio Rui Rangel. 

Falando genericamente sobre os pro-

cessos judiciais que Rui Rangel e a 

mulher Fátima Galante, igualmente 

juíza na Relação e também arguida na 

Operação Lex, vão intervir, o CSM 

salienta que “existem mecanismos 

legais para assegurar a independên-

cia e a imparcialidade das decisões 

judiciais, que este conselho espera 

que sejam desencadeados pelas enti-

dades competentes, cando assim 

salvaguardadas a transparência e o 

bom funcionamento da justiça”. 

Confrontado pelo PÚBLICO sobre 

o porquê de não exercer a competên-

cia que lhe permite transferir Rangel 

de secção, Orlando Nascimento subli-

nha que “uma das características do 

estatuto dos juízes é a sua inamovibi-

lidade”, um princípio que existe para 

que os magistrados possam “decidir 

em consciência, sem depender de 

ninguém” e essencialmente “sem 

medo de decidir”. Sublinhando que 

fala como presidente da Relação de 

Lisboa e como cidadão, Orlando Nas-

cimento considera “um caminho 

perigosíssimo que numa situação 

destas se possa mudar um juiz de um 

lado para o outro”. “Quero juízes 

independentes e sem medo e por isso 

defendo o respeito total pelo princí-

pio da inamovibilidade do juiz.” 

Relativamente ao caso de Rangel, 

Orlando Nascimento lembra que na 

Relação o colega esteve sempre numa 

secção criminal e que essa é a sua área 

de especialização há mais de 30 anos. 
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A Inspecção-Geral das Actividades em 

Saúde (IGAS) e o Ministério Público 

estão a investigar as circunstâncias 

que rodearam a morte de uma canto-

ra suíça no Hospital Curry Cabral 

(Lisboa), no início deste mês. Nama 

Ray, era este o nome artístico da 

mulher  que vivia em Londres, estava 

grávida de 42 semanas e morreu 

depois de ter tentado que o parto 

MP e Inspecção da Saúde 
investigam morte de mulher 
que tentou parto em casa

acontecesse em casa e de terem sur-

gido complicações. 

De férias em Portugal, a cantora foi 

levada para a Maternidade Alfredo 

da Costa, onde o bebé nasceu, com 

muitas di culdades, de cesariana. 

Mas a mãe não sobreviveu à intensa 

hemorragia. Sofreu uma paragem 

cardiorrespiratória ainda na mater-

nidade e foi de imediato transporta-

da para o Curry Cabral, onde acabou 

por morrer, segundo o Expresso, que 

adiantou a notícia. O semanário refe-

riu que Nama Ray chegou à materni-

dade acompanhada por um homem 

que se identi cou como pro ssional 

de saúde. Uma fonte ligada ao pro-

cesso adiantou ao PÚBLICO que se 

trata de um enfermeiro. Os dois terão 

explicado que estavam a tentar rea-

lizar o parto no domicílio, quando 

que não pode instaurar qualquer 

inquérito, até porque não tem conhe-

cimento de que esteja aqui envolvido 

um enfermeiro. E adianta que, nos 

últimos cinco anos, deram entrada 

no seu conselho jurisdicional duas 

queixas relativas a partos em casa 

acompanhados por enfermeiros, 

queixas estas que ainda estão em 

processo de averiguações. Por esta-

rem nesta fase, acrescentou, as quei-

xas ainda não foram convertidas em 

processos disciplinares. 

A Ordem dos Enfermeiros adian-

tou ainda que nos últimos anos emi-

tiu dois pareceres, um sobre partos 

na água, em 2014, e outro sobre par-

tos em casa, no ano seguinte, e que 

existe um regulamento de compe-

tências em enfermagem materna e 

obstétrica que de ne as regras para 

os enfermeiros especialistas que 

acompanham partos no domicílio. 

Em 2017, uma enfermeira foi expulsa 

pela ordem, depois de se provar que 

esteve envolvida na morte de uma 

recém-nascida. A enfermeira foi con-

denada depois, por um tribunal, a 

dois anos e quatro meses de prisão.  

Os partos no domicílio permane-

cem por regulamentar em Portugal. 

Segundo os últimos dados do Insti-

tuto Nacional de Estatística, o núme-

ro de partos feitos em casa está a 

aumentar no país: em 2018, houve 

608 partos fora dos hospitais, mais 

quatro dezenas do que no ano ante-

rior. Somando os últimos cinco anos, 

nasceram 3270 crianças em Portugal 

fora das maternidades. 

Saúde
Alexandra Campos

 Mulher estava grávida de 
42 semanas e terá sido 
acompanhada por um 
enfermeiro. Ordem diz que 
desconhece tal informação

PUBLICIDADE

acampos@publico.pt

detectaram uma descida na frequên-

cia cardíaca do feto. 

Questionada pelo PÚBLICO, a Pro-

curadoria-Geral da República con r-

mou que foi foi instaurado um inqué-

rito que “corre termos no DIAP 

[Departamentop de Investigação e 

Acção Penal] de Lisboa”. 

Já a IGAS respondeu que não foi 

apresentada na inspecção qualquer 

participação sobre este caso, mas 

adiantou que, “no domínio da sua 

intervenção o ciosa, instaurou um 

processo de natureza disciplinar — 

inquérito — cuja instrução está a 

decorrer”.   

Garantindo que não recebeu qual-

quer denúncia ou comunicação 

sobre esta situação, que diz conhecer 

apenas pelas notícias, a Ordem dos 

Enfermeiros, por seu lado, sublinha 
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Mais férias, menos horas extras e mais 
dinheiro: médicos alcançam acordo

FERNANDO VELUDO/NFACTOS

Sindicatos que representam os 
médicos ficaram muito 
satisfeitos e dizem que as 
condições de trabalho 
alcançadas “são melhores que 
no continente”

O Governo Regional da Madeira assi-

nou esta semana um acordo de revi-

são dos instrumentos de regulamen-

tação colectiva de trabalho com o 

Sindicato dos Médicos da Zona Sul 

(SMZS) e com o Sindicato Indepen-

dente dos Médicos (SIM). 

Depois de, em Junho passado, o 

executivo madeirense ter anunciado 

um incentivo remuneratório mensal 

de 700 euros para garantir a xação 

de médicos no Sistema Regional de 

Saúde (Sesaram), o contrato agora 

estabelecido com os sindicatos pre-

tende responder às questões que têm 

sido levantadas pelos pro ssionais.

Esta revisão, parcial, traduz-se num 

aumento de três dias de férias para os 

médicos em contrato individual de 

trabalho (independentemente do 

vínculo laboral), na redução de 400 

para 150 horas extraordinárias como 

limite máximo anual e no pagamento 

como hora nocturna do período entre 

as sete e as oito horas da manhã. 

O documento assinado consagra 

também o direito ao gozo de descan-

so nos oito dias seguintes aos médicos 

terem trabalhado num domingo, num 

feriado ou numa folga semanal, e 

estabelece que as consultas comple-

mentares são “asseguradas em regi-

me de trabalho suplementar”, e sem-

pre enquadradas num “plano de 

contingência” ou “período de excep-

cionalidade”. 

Ficou também de nido que a pres-

tação de cuidados de saúde a utentes 

sem médico de família será sempre 

residual, e dentro de um calendário 

pré-estabelecido: máximo de seis 

horas semanais para os médicos que 

sejam responsáveis por uma lista infe-

rior a 1500 pessoas, e duas horas por 

semana para os pro ssionais que 

tenham a cargo uma lista de mais de 

1500 utentes. 

Os dois sindicatos, SMZS e SIM, saí-

ram satisfeitos da mesa de negocia-

ções. “Hoje, na região autónoma da 

Madeira, mesmo com a limitação de 

haver só um grande hospital, as con-

dições de trabalho dos médicos de 

famílias e dos médicos hospitalares 

são melhores, e estão mais organiza-

médicos no sistema público regional 

nos últimos quatro anos, perspecti-

vando até ao nal de 2019 a contra-

tação de mais 14. 

Em Julho do ano passado, o gover-

no madeirense, do social-democrata 

Miguel Albuquerque, tinha aprovado 

um regime de incentivos à xação de 

médicos no arquipélago, a exemplo 

do que foi feito no continente para 

zonas sinalizadas como carenciadas. 

Na altura, foram de nidas como prio-

ritárias as especialidades de ortope-

dia e anestesiologia. Os incentivos, 

válidos por três anos, podem chegar 

aos 51.600 euros no nal desse perío-

do, através de uma compensação 

mensal de 1098,50 euros (40% da 

remuneração base da categoria de 

assistente da Carreira Especial Médi-

ca), acrescidos de 260 euros relativos 

a encargos patronais. 

O regime contempla um valor ini-

cial para despesas de deslocação e 

transporte, que pode chegar aos 750 

euros, prevendo também um mon-

tante anual de 753 euros destinado a 

ajudas de custo para períodos de for-

mação e investigação. 

Já este ano, a Madeira decidiu 

recuperar outro pacote de incenti-

vos à xação de médicos, que tinha 

sido interrompido em 2012, quando 

a região autónoma foi submetida ao 

Programa de Ajustamento Económi-

co e Financeiro (PAEF). Neste caso, 

são 700 euros mensais, a pagar 12 

vezes ao ano, a todos os médicos do 

Sesaram. A medida, explicou esta 

semana Pedro Ramos, começa a ser 

efectivada em Janeiro do próximo 

ano.

Compromisso assinado xa limite de horas extraordinárias e regula férias e tempos de descanso. Médicos 
na Madeira vão receber mais 700 euros mensais para xação no sistema regional de Saúde

Madeira
Márcio Berenguer

Nacional dos Médicos] celebraram 

aqui, com muito gosto, mais um 

acordo (o 35.º acordo), e muito em 

breve iremos fazer nos Açores. Infe-

lizmente, no continente, isso não foi 

possível”, adiantou, considerando 

“positivo” o documento assinado 

entre governo regional, Sesaram e 

sindicatos. Existe, continuou, uma 

grande necessidade de acarinhar os 

médicos na região autónoma, parti-

cularmente num sistema que tem 

tido bastante di culdade em xar os 

seus pro ssionais. 

As carências do Sesaram passam 

principalmente pela especialidade 

de anestesiologia, apesar do “esfor-

ço” que o executivo tem feito para 

atrair mais médicos. O secretário 

regional da Saúde, Pedro Ramos, 

contabilizou, no nal da reunião com 

os sindicatos, a entrada de 385 novos marcio.berenguer@publico.pt

das do que no continente”, disse 

Hugo Esteves, do SMZS, no nal do 

encontro, comparando a realidade do 

arquipélago com a do resto do país. 

Na Madeira está estabelecido um tem-

po mínimo de consulta (20 minutos), 

e a limitação do trabalho extraordiná-

rio acima das 150 horas (passa a ser 

pago com acréscimo), o que, no con-

tinente, só está contemplado em con-

tratos individuais. 

Também o secretário-geral do 

SIM, Roque da Cunha, considerou 

positivo o acordo fechado no Fun-

chal. “O SIM e a FNAM [Federação 
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A depressão que já causou pelo 

menos quatro mortes e deixou deze-

nas de desalojados em Espanha está 

a deslocar-se para Portugal, mas não 

vai chegar ao território nacional com 

a mesma força. Desde segunda-feira 

que a região do Sudeste de Espanha 

tem sido assolada por chuvas torren-

ciais que deram origem a inundações, 

Depressão que causou chuvas intensas 
em Espanha vai chegar a Portugal  
mas não com a mesma força

transbordo de rios e destruição de 

habitações e edifícios públicos. 

Contactada pelo PÚBLICO, Ângela 

Lourenço, meteorologista do Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA), explica que os efeitos desta 

depressão que os espanhóis apelida-

ram de “gota fria” deverão começar a 

sentir-se entre hoje a amanhã, mas de 

forma gradual. “A partir de amanhã 

[hoje] poderão ocorrer alguma preci-

pitação e aguaceiros em todo o territó-

rio nacional, mas a probabilidade de 

ocorrência será mais alta no Interior 

Norte e Centro e mesmo no Alto Alen-

tejo. Também prevemos a ocorrência 

de alguma trovoada e de rajadas de 

vento associadas a este tipo de tempo”, 

refere a meteorologista. Mas ressalva: 

“Neste momento com a informação 

que temos disponível nada aponta 

para que seja tão intensa como foi em 

Espanha.” De acordo com a meteoro-

logista, esta depressão tem como 

característica um padrão muito loca-

lizado e de curta duração em termos 

de precipitação, o que signi ca que, 

apesar de as previsões apontarem 

para que chova nas regiões do Norte 

e Centro, tal pode não chegar a acon-

tecer ou acontecer de forma breve. 

“O que prevemos são situações em 

que pode chover durante dez ou 20 

minutos com uma intensidade mode-

rada, mas parar logo a seguir. Depois 

pode voltar a chover dali a duas horas 

ou não voltar a chover de todo porque 

entretanto a depressão já se moveu 

para outro sítio.” Para já, o IPMA pre-

vê que a “gota fria” afecte o território 

Vai chover no fim-de-semana no 
Interior Norte, Centro e Alentejo

continental pelo menos até terça-fei-

ra. Mesmo assim, as temperaturas 

altas vão manter-se, “com excepção 

das regiões onde está prevista chuva.” 

A meteorologista explica ainda que 

este tipo de depressões tem como 

característica o facto de, por vezes, 

carem estacionárias num certo local, 

padrão que terá feito com que alguns 

rios do Sudeste de Espanha chegas-

sem mesmo a transbordar depois de 

as chuvas atingirem os 280 litros por 

metro quadrado em apenas 24 horas. 

“Se estas depressões trouxerem mau 

tempo, o que acontece é que essas 

condições estarão sempre a aconte-

cer no mesmo local e só se movem 

depois de um ou dois dias.”

Meteorologia
Sofia Neves

A “gota fria” deverá chegar 
entre hoje e amanhã. Traz 
chuva, rajadas de vento e 
trovoada no Interior Norte, 
Centro e Alto Alentejo

PUBLICIDADE

sofia.neves@publico.pt
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Lixo, droga e sexo ao vivo 
marcam noites do Martim Moniz

As noites têm sido agitadas no Martim 

Moniz. “Isto parece uma zona de 

índios”, lamenta Daniel Miguinhas, 

um morador que da janela de casa 

tem vista de primeira la para o que 

se passa diariamente nesta praça lis-

boeta. “Barulho até altas horas, bebe-

deiras e zaragatas, consumo de droga 

e prostituição”, descreve o residente.

Os problemas não são novos, mas 

parecem ter-se agudizado desde que 

as obras no centro da praça pararam 

e o espaço cou votado ao abandono. 

Moradores e comerciantes descre-

vem situações de insalubridade e 

insegurança e lamentam que uma 

solução pareça ainda distante. 

No fim de Julho, a Câmara de Lis-

boa decidiu travar o projecto de mer-

cado que estava previsto para o Mar-

tim Moniz e que tinha sido apresen-

tado em Novembro passado. No 

centro da praça já tinham começado, 

em Janeiro, os trabalhos de infra-es-

truturas, que, no entanto, estavam 

parados muito antes de Fernando 

Medina ter anunciado o abandono do 

projecto. 

Ficaram na praça os tapumes da 

obra inacabada e um contentor-mo-

delo ali colocado pelo promotor do 

mercado, que tinha o propósito de 

ser uma antevisão do futuro recinto 

comercial. Alguns tapumes foram 

vandalizados e hoje é possível circular 

livremente pela área vedada. “Reben-

taram as chapas aos pontapés e é uma 

correria constante. Uns para cima, 

outros para baixo”, relata Daniel 

Miguinhas, referindo-se às pessoas 

que usam aquele local para trá co e 

consumo de droga. “Já vi lá sexo”, 

acrescenta. “O contentor tem sido 

usado para dormir, para passe de 

droga, injectam-se lá dentro.” 

Em alguns ns de tarde das últimas 

semanas, o PÚBLICO constatou que 

a área vedada é facilmente acessível, 

bastante movimentada e usada para 

urinar, defecar e depositar lixo. 

Encontram-se seringas espalhadas, 

ratazanas e preservativos. Uma resi-

dente referiu ainda que, mais à noite, 

por car totalmente às escuras, o 

espaço é usado para prostituição. 

Os problemas não são novos, mas parecem ter-se agudizado desde que as obras pararam. Moradores falam 
em situações de insalubridade e insegurança. Câmara garante retirada dos tapumes durante este mês

FOTOS: PEDRO FAZERES

A área vedada é facilmente acessível e usada para urinar, defecar e depositar lixo

dições iniciais à superfície”. 

“Se a decisão já está tomada, inde-

pendentemente das negociações 

com o promotor, o melhor mesmo é 

tirar de lá os tapumes. Aliás, eles 

nem deviam ter sido lá colocados”, 

opina Susana Simplício, porta-voz do 

movimento Jardim Martim Moniz, 

que espera agora pelo lançamento 

do concurso de ideias prometido por 

Fernando Medina em Julho. 

Também Miguel Coelho diz estar 

“particularmente expectante e dis-

ponível para ser uma parte activa no 

debate público” e espera que ele seja 

lançado “o mais rápido possível”, 

“ainda este ano”. É isso que a ança 

a câmara municipal: “O concurso de 

ideias deverá ser lançado até ao nal 

do ano”. 

Ainda desconhecido é o projecto 

que a autarquia encomendou, há 

mais de um ano, ao arquitecto José 

Adrião, para “requali cação dos 

espaços exteriores da Praça do Mar-

tim Moniz”. O vereador do Urbanis-

mo, Manuel Salgado, disse ao 

PÚBLICO em Novembro que esse 

trabalho “vai incidir exclusivamen-

te no lado das Escadinhas da Saúde, 

na envolvente da capela, para 

aumentar a área pedonal e organi-

zar as paragens do eléctrico, para 

dar mais conforto às pessoas que 

utilizam aquela zona”. Agora, o 

município diz que esse projecto 

“deverá ser articulado com o con-

curso de ideias”.

joao.pincha@publico.pt

Lisboa
João Pedro Pincha

“terá certamente acentuado”. 

A opção de não deixar avançar o 

mercado obrigou a câmara a rescindir 

o contrato de concessão que estava 

em vigor com a empresa Moonbriga-

de, ligada à imobiliária Stone Capital. 

“Estamos neste momento em conver-

sas com a câmara”, disse uma fonte 

o cial dessa empresa. “Esperamos 

que seja tratado rapidamente.” 

Já a autarquia garante que “a reti-

rada dos tapumes do Martim Moniz 

acontecerá quando estiveram reuni-

das as condições para a utilização 

daquele espaço, ainda durante o mês 

de Setembro.” O município justi ca 

que “o concessionário tinha iniciado 

trabalhos de infra-estruturação que 

acabaram por ser interrompidos, 

tendo agora que ser repostas as con-

“A informação que tenho é de que 

há ali trá co e consumo de droga. 

Com os tapumes [os tra cantes] 

escondem a droga lá dentro, passam 

a ter a vida mais facilitada”, a rma 

Miguel Coelho, presidente da Junta 

de Freguesia de Santa Maria Maior. O 

autarca sublinha que “problemas de 

segurança já havia mesmo antes dos 

tapumes”, mas que a presença destes 
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RUI GAUDÊNCIO

O forte foi cedido em 2018, por um ano, à Câmara de Cascais, que o limpou e reabilitou

O Estado quer vender o Forte de San-

to António da Barra, conhecido 

como “forte de Salazar”, que passou 

a ser, em 1950, a residência sazonal 

do presidente do Conselho de Minis-

tros, António de Oliveira Salazar, aí 

ocorrendo, a 3 de Agosto de 1968, a 

célebre queda da cadeira, que o con-

dicionou física e intelectualmente e 

lhe ditou a morte dois anos depois. 

Este imóvel, em Cascais, está na 

lista de infra-estruturas militares que 

o Governo quer vender, tendo sido, 

em 2018, cedido temporariamente à 

câmara, que fez alguns trabalhos de 

limpeza. O despacho das Secretarias 

de Estado do Tesouro e da Defesa 

Nacional foi publicado ontem em 

Diário da República. 

Também para venda está o Forte 

do Alto do Duque, localizado no 

Parque Florestal de Monsanto. O 

Forte do Alto do Duque foi sede do 

Estado põe à venda  
“forte de Salazar”  
e antiga sede dos espiões

Serviço de Informações Estratégicas 

de Defesa (SIED) até 2015, altura em 

que este serviço de informações se 

mudou para o Forte Dom Carlos I, 

na Ameixoeira, onde passou a par-

tilhar instalações com o Serviço de 

Informações de Segurança (SIS). Em 

Abril de 2019, o Forte do Alto do 

Duque acolheu também a sede da 

Divisão de Investigação Criminal da 

PSP de Lisboa. 

Na lista de imóveis para venda 

consta também uma vivenda no cen-

tro de Lisboa, na Avenida Gago Cou-

tinho, que era propriedade da Cruz 

Vermelha Portuguesa, edifícios da 

Manutenção Militar, na Rua do Grilo, 

o Convento de Chelas e um anexo ao 

Quartel do Conde de Lippe, com 

entrada pela Rua das Amoreiras, o 

Centro de Comunicações de Dados 

e Cifra da Marinha ou uma carreira 

de tiro, ambos em Monsanto. 

Comparando a lista deste ano 

com a última lista que tinha sido 

publicada (em 2015), é possível veri-

car que a maioria dos imóveis con-

tinua à venda, ou seja, o Estado está 

com di culdades em encontrar 

compradores. Os Hospitais Militares 

de Belém e da Estrela, o Quartel da 

Graça, o Colégio de Campolide e a 

Quinta da Alfarrobeira são alguns 

desses exemplos em Lisboa. 

Quando o Governo aprovou a pri-

meira Lei de Programação de Infra-

estruturas Militares (LPIM), em 

2008, o Governo em funções, che a-

do por José Sócrates, previa encaixar 

834 milhões de euros com a venda 

de imóveis em 12 anos, ou seja, até 

2020. Em 2017, porém, o Estado só 

tinha arrecadado pouco mais de 150 

milhões de euros, segundo noticiou 

então o Diário de Notícias. 

De acordo com a nota explicativa 

do Orçamento do Estado para 2019 

da área da Defesa, o actual Governo 

prevê receber durante este ano 20 

milhões de euros. 

Alguns imóveis do Ministério da 

Defesa foram incluídos no projec-

to Revive, um programa conjunto 

dos Ministérios da Economia, Cul-

tura e Finanças, e de várias autar-

quias locais, que pretende captar 

o interesse de empresas privadas 

com ns turísticos para a reabili-

tação de património público clas-

si cado, na sua maioria abando-

nado ou em parte devoluto. O 

Convento de São Paulo, que era 

propriedade do Ministério da 

Defesa, por exemplo, é hoje um 

hotel de quatro estrelas. Texto edi-
tado por Helena Pereira

O Forte Velho de Santo 
António da Barra, em 
Cascais, era onde Salazar 
passava férias e onde caiu  
da cadeira em 1968

Património 
Sofia Correia Baptista

sofia.baptista@publico.pt

Justiça

O Tribunal de Santarém condenou 

ontem o ex-director do Urbanismo da 

Câmara de Santarém António Duarte 

a três anos de prisão, pena suspensa 

por igual período, pela prática de dois 

crimes de abuso de poder. 

O arquitecto foi absolvido de um 

crime de abuso de poder e de um cri-

me de recebimento indevido de van-

tagens, tendo o colectivo considerado 

provado que, em duas situações, 

usou as funções que desempenhava 

na autarquia para conseguir apoios 

para o Centro Social, Recreativo e 

Cultural de Vila Verde (Alijó), que diri-

giu entre 2008 e 2012. 

A presidente do colectivo conside-

Ex-diretor do Urbanismo 
da Câmara de Santarém 
condenado a três anos  
de pena suspensa

rou “grave” que António Duarte tenha 

usado as funções de “enorme respon-

sabilidade e grande visibilidade” que 

exercia para obter, junto de empresá-

rios que tinham processos de licen-

ciamento em curso na autarquia, 

donativos para uma instituição na 

qual tinha interesses pessoais. 

A juíza a rmou que a investigação 

não “aprofundou” a origem das ver-

bas que entraram nas contas bancá-

rias do arquitecto, da ordem dos 

milhares de euros, pelo que não 

podem daí ser tiradas ilações, consi-

derando que não cou provado qual-

quer benefício económico na esfera 

pessoal do arguido. 

O tribunal teve em conta que o 

arguido não tem antecedentes crimi-

nais e que se afastou de funções.

PUBLICIDADE
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“Vamos ter de voltar à luta  
no Porto de Lisboa”
António Mariano Presidente do 
Sindicato dos Estivadores e da Actividade 
Logística (SEAL) defende que não estão a 
ser pagos os aumentos salariais previstos 
para 2018 e 2019. E há salários em atraso

“Não é aceitável que se rasguem 

contratos assinados por causa de 

os trabalhadores estarem a exercer 

um direito constitucional.” 

António Mariano, presidente do 

Sindicato dos Estivadores e 

Actividade Logística (SEAL), já 

começou com os plenários em que 

vai auscultar os trabalhadores 

acerca da forma como vão lutar 

contra a falta de aumentos salariais 

e salários a prestações no Porto de 

Lisboa. Desde que criou o 

sindicato nacional, já quase 

duplicou o número de estivadores 

liados. 

Em Maio de 2016 pôs fim a uma 
das mais prolongadas, e 
contestadas, greves a que o país 
assistiu no Porto de Lisboa. Foi 
nessa altura que anunciou que 
pretendia levar as mesmas 
condições laborais então 
conseguidas a todos os portos 
nacionais. Já passaram mais de 
três anos. Que balanço faz? 
Esse processo de luta em Lisboa já 

vinha desde 2012. A contestação 

começou com o avanço da nova lei 

portuária que o Governo de Passos 

Coelho aprovou. Começou a haver 

despedimentos em Março de 2013, 

preparava-se a passagem dos 

portos de um grupo nacional para 

um grupo turco. Tivemos de lutar. 

Não me esqueço dessa madrugada 

de 27 de Maio. Assinámos o novo 

Contrato Colectivo de Trabalho 

(CCT) um mês depois, como 

dizíamos, e não nos três dias 

seguintes, como os operadores 

achavam que seria. Dissemos na 

altura que queríamos fazer chegar 

as mesmas condições aos 

trabalhadores de todos os portos. 

Foi assim que nasceu o Sindicato 

dos Estivadores e da Actividade 

Logística (SEAL), o primeiro a nível 

nacional. Começámos com 350 

associados. Hoje temos quase 600. 

Mas em Lisboa, vamos ter de voltar 

à batalha. 

Assinaram um contrato 
colectivo por seis anos, devia 
vigorar até 2022. O que vos leva, 
de novo, “à batalha”? 
A nossa luta foi reintegrar os 47 

trabalhadores que tinham sido 

despedidos, e isso foi conseguido. 

Mas o acordo que assinámos 

também previa aumentos salariais 

para 2018 e 2019, e eles não estão a 

ser pagos. Além disso, também há 

salários em atraso, porque a AETPL 

[Associação de Empresas de 

Trabalho Portuário de Lisboa] anda 

a pagar os salários às prestações 

para perseguir os trabalhadores 

liados neste sindicato. 

Porque é que os aumentos 
salariais não estão a ser pagos? 
Nós chegamos à redacção nal do 

acordo em Junho de 2018. E uns 

dias depois, por causa da 

perseguição que estava a ser feita 

aos trabalhadores deste sindicato 

noutros portos, convocámos uma 

paragem de 24 horas em 

solidariedade com esses 

trabalhadores perseguidos. Os 

operadores de Lisboa rasgaram o 

acordo de imediato, e não 

chegaram a pagar os aumentos 

salariais acordados. Eram de 4% 

em 2018 e de 1,5% em 2019. A 

Yilport (que tem a Liscont, em 

Lisboa) chegou a aumentar 4% o 

preço da carga movimentada, mas 

nunca aumentou os trabalhadores.   

Mas quem rasgou o acordo? Ele 
não impunha a paz social? Vocês 
marcaram uma greve… 
Há uma cláusula de paz social, mas 

na qual o sindicato só se 

compromete a não apresentar 

pré-avisos de greve sobre as 

matérias constantes do mesmo, 

sem antes convocar uma comissão 

paritária. Esta greve, de 24 horas, 

um direito constitucional, não 

tinha nada que ver com o que 

estava acordado no Porto de 

Lisboa. Foi solidariedade com 

outros estivadores, que estavam a 

ser perseguidos. 

Fala muitas vezes de 
perseguições. Preciso que seja 
mais concreto. Quem é que está 
a ser perseguido, e porquê? 
Estou a falar de prejudicar 

nanceiramente os trabalhadores, 

que estão liados neste sindicato. 

Quando o sindicato passou a 

nacional, começou a liar 

estivadores nos outros portos. E a 

perseguição tornou-se 

particularmente visível nos casos 

de Leixões e Figueira da Foz, mas 

também no Caniçal. Na Madeira, 

temos o caso praticamente 

resolvido. O que acontecia era que 

os estivadores do Caniçal só 

tinham 11 turnos garantidos por 

mês no contrato. E como se isto já 

não fosse grave, o que operador 

fazia era trazer para o cais 

mecânicos e electricistas, de 

forma que os nossos sócios não 

zessem nenhum trabalho 

suplementar. Esta situação 

começou a resolver-se, os 

mecânicos e electricistas ainda 

vêm ao porto, mas não prejudicam 

os trabalhadores. Ainda não há um 

CCT assinado, mas a paz voltou ao 

porto. E os estivadores já levam 

para casa um salário que é o dobro 

daquilo que tinham antes. Em 

Leixões e na Figueira da Foz ainda 

há problemas — sendo que na 

Figueira da Foz os problemas são 

muito graves. 

Disse que os estivadores do 
SEAL eram prejudicados 

Quando o 
sindicato passou a 
nacional, começou 
a liar estivadores 
nos outros portos. 
E a perseguição 
tornou-se 
particularmente 
visível em Leixões 
e Figueira da Foz

Entrevista
Luísa Pinto
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financeiramente. Como? 
Não sendo escalados para 

trabalhos suplementares, por 

exemplo, e deixando os 

trabalhadores deste sindicato 

secos. Mas grave mesmo  

é estar a ser criado um escaparate 

sindical ctício, impulsionando a 

criação de sindicatos que assinam 

acordos com condições abaixo das 

desejáveis. 

Há, portanto, novos sindicatos a 
serem criados regionalmente e 
há trabalhadores que assinam 
esses acordos. 
O que eu explico aos estivadores é 

que se eles aceitarem trabalhar por 

metade do preço estão a 

desvalorizar a pro ssão. Sobre os 

novos sindicatos: a lei diz que não 

No plenário dos motoristas, em 
Aveiras, estiveram 
representantes do sindicato de 
estivadores. Porquê? 
Nós aproximamo-nos de todos os 

trabalhadores que estejam a ser 

perseguidos e de todas as lutas que 

sejam justas. Os motoristas 

querem ser pagos pelo trabalho 

que fazem, e isso é do mais 

elementar direito. Os nossos 

salários sempre foram pagos na 

folha, mas o que nos aproximou da 

luta dos motoristas foi sobretudo o 

facto de estarmos a assistir a um 

verdadeiro ataque ao direito à 

greve. Estamos a lutar num 

terreno desigual em que as leis são 

compradas pelo poder económico 

ao poder político, e se se procura 

anular o direito à greve, que é a 

única arma que os trabalhadores 

têm, estamos a entrar num terreno 

de misti cação e de falsi cação 

das relações sociais. 

“Pela defesa do direito à greve” 
foi o título de um manifesto 
assinado por vários sindicatos. 
Que depois estiveram no 
plenário. O que é que isso quer 
dizer? 
Não há nenhuma organicidade 

nesse manifesto. Há é uma 

reacção. Estávamos a ver um  

lme a ser montado, e que estava a 

ser projectado para se aplicar a 

todos nós. 

A que se refere? 
Ao facto de nenhuma empresa ter 

pedido serviços mínimos, como 

deveria ter feito. Se não foram 

dados serviços mínimos, estes não 

podiam ser cumpridos ou 

incumpridos. Se não foram 

incumpridos, não podia haver 

requisição civil. Se não há 

requisição civil, não podem ser 

usados militares. Perante esta 

sequência das coisas, não podemos 

car calados. Pode haver quem 

durma bem com isto, mas nós não. 

Não queremos que numa próxima 

greve dos estivadores esta se torne 

ine caz por causa destes 

subterfúgios. Vamos continuar a 

exigir serviços mínimos 

“Os sindicatos tiveram de reagir  
a um filme que estava a ser montado”

correctamente de nidos e 

solicitados. 

Houve serviços mínimos fixados 
em portaria, com percentagens 
de serviço efectuado no mesmo 
período há um ano. Está a 
referir-se à dimensão dessas 
percentagens? 
Estou a referir-me ao facto de as 

empresas não terem feito o que lhes 

competia. Pegar nessas 

percentagens e dizer ao sindicato o 

que precisavam. E os sindicatos 

distribuíam serviço, faziam 

equipas. É assim que se faz sempre. 

Os sindicatos começaram a 
pedir as matrículas dos 
camiões… 
Não quero entrar em análises 

concretas. O que eu sei, em tese, é 

que as empresas devem pedir o que 

precisam. E não o zeram. Não 

podemos deixar estas coisas num 

limbo, porque não queremos que 

uma próxima greve de estivadores 

se torne ine caz por causa destes 

subterfúgios. Vamos continuar a 

exigir serviços mínimos 

correctamente de nidos e 

solicitados. Ponto nal. 

O facto de o sindicato dos 

motoristas ser novo e 
inexperiente explica esta 
situação? 
Nem todos podem ter a experiência 

de um sindicato de 120 anos. Mas 

há jovens a dar cartas contra a 

destruição do planeta. A questão 

não pode ser a idade ou a 

experiência. 

A tendência é ver sindicatos 
independentes, afastados de 
confederações. O SEAL também 
não pertence a nenhuma. 
Porquê? 
Pertencemos a uma confederação 

internacional sectorial — o 

International Dockers Council (IDC) 

— que vai organizar em Lisboa a sua 

oitava assembleia geral, já em 

Novembro. 

Pertencer a uma estrutura de 
cúpula, como uma 
confederação, é importante ou 
não? 
O SEAL poderia pertencer a uma 

confederação — a CGTP, por 

exemplo. A UGT, nunca! Isso 

poderia ser decidido e votado em 

assembleia, se os sócios 

propusessem uma liação, mas 

nunca esteve em cima da mesa. Nós 

somos mesmo independentes. Mas 

quando foram decretadas greves 

gerais também já aderimos. O mais 

importante é haver solidariedade 

entre sindicatos e entre 

trabalhadores. 

Como funciona o fundo de 
solidariedade do SEAL? 
Foi criado nos anos 60, e começou 

por ser destinado para dar apoio às 

viúvas dos estivadores. Quando 

um estivador morria, todos os 

estivadores davam um dia para 

entregar à viúva. Começou-se a 

juntar dinheiro, e passámos a 

constituir um fundo de greve, 

através de uma quotização de 4% 

sobre o salário base. Temos de ter 

esse poder económico. Em 

processos de luta, que muitas 

vezes têm de se arrastar e são 

desgastantes, temos de garantir 

que não vamos perder uma 

batalha porque há trabalhadores 

que desistem a meio.

O SEAL poderia 
pertencer a uma 
confederação — a 
CGTP, por exemplo. 
A UGT, nunca! Isto 
poderia ser 
decidido e votado 
em assembleia,  
se os sócios 
propusessem  
uma liação,  
mas nunca esteve 
em cima da mesa

Leia a entrevista na íntegra em  
www.publico.pt 

luisa.pinto@publico.pt

DANIEL ROCHA

pode haver interferências na 

criação de sindicatos por parte  

dos patrões, caso contrário os 

operadores estão a negociar com 

eles próprios. Mas as autoridades 

que investiguem se não há 

sindicatos que estão a aparecer por 

causa do favorecimento de patrões, 

que fornecem instalações, 

advogados, etc. 

Em que fase está o objectivo de 
levar as condições de Lisboa a 
todos os portos? 
Na Madeira estamos no bom 

caminho, na ilha Terceira estamos 

em fase de negociação do novo 

CCT. No caso de Setúbal, e depois 

daquele processo cuja luta foi 

particular em muitos aspectos, 

vamos esperar até ao primeiro 

trimestre de 2020 para fazer um 

novo balanço. Ainda há 50% de 

precários, estivadores que 

continuam a trabalhar por turnos. 

Uma das vitórias da batalha de 

Setúbal, além de garantir a 

entrada para efectivos de 56 

estivadores, e de haver aumento 

salarial para todos, foi impedir 

que fossem contratar estivadores 

fora daquela pool. Agora vamos 

demonstrar que vai fazer sentido 

aumentar o numero de efectivos.  

O que é triste é que tenha de ser o 

sindicato, e não o Estado, que se 

levanta contra o facto de haver 

trabalhadores que continuam 

precários ao m de duas décadas 

Quais são as próximas batalhas 
do SEAL? 
Vai ser o Porto de Lisboa. Os 

estivadores de Lisboa estão a ser 

penalizados porque zeram um dia 

de solidariedade com os outros 

portos. Começámos os plenários 

nesta sexta-feira [ontem] e vamos 

perguntar aos estivadores de todo 

o país o que fazer. Não 

anunciaremos nada antes de os 

consultar. 

Esse problema tem um ano. 
Porque é que vão começar a 
discuti-lo agora? 
Quando os operadores rasgaram o 

acordo, nós avançámos para a 

greve ao trabalho suplementar. 

Mas, em conversa com a senhora 

ministra [Ana Paula Vitorino], 

demos um prazo de moratória até 

Setembro desde ano. Setembro 

está a chegar ao m e os problemas 

continuam por se resolver.
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Pagamentos pela Internet passam  
a ser mais seguros a partir de hoje

Novas regras que entram hoje em vigor são comuns a todos os países da União Europeia

Sabe o que é a “autenticação forte”? 

Se não sabe, vai car a saber a partir 

de hoje, porque várias operações ban-

cárias só vão poder ser realizadas 

mediante o cumprimento de novas 

regras de segurança, para assegurar 

a identidade do utilizador e a legitimi-

dade das operações. É por esta razão 

que as “velhas” cadernetas deixam, 

a partir deste sábado, de permitir 

levantamentos ou transferências de 

dinheiro. Não há alterações na utiliza-

ção de cartões de débito, vulgarmen-

te designados como “cartões Multi-

banco”, nem de cartões de crédito. 

As novas regras, impostas pela 

directiva comunitária de pagamento 

(DSP2 na sigla em inglês), e por isso 

comum aos países que integram a 

União Europeia, pretendem tornar 

os pagamentos mais seguros, nomea-

damente quando os particulares 

acedam à sua conta de pagamento 

por via online, quando realizam ope-

rações de pagamento electrónico, e 

ainda quando realizam uma acção, 

através de um canal remoto, como 

levantamentos de dinheiro através 

de uma aplicação (app) para telemó-

veis. Na prática, todas as operações 

bancárias que possam envolver risco 

de fraude nos pagamentos ou outros 

abusos. 

Como destaca o Banco de Portugal 

(BdP), em comunicado ontem divul-

gado, a autenticação forte é um pro-

cedimento adoptado para veri car a 

identidade do utilizador e a legitimi-

dade das operações. Este procedi-

mento implica que os prestadores de 

serviços de pagamento, nomeada-

mente os bancos, mas não só, solici-

tem ao cliente dois ou mais elementos 

pertencentes às categorias de “conhe-

cimento” (algo que só o cliente sabe, 

como, por exemplo, uma palavra-pas-

se), de “posse” (algo que só o cliente 

tem, como, por exemplo, um telemó-

vel para o qual é enviado um código 

por mensagem) e ainda de “inerên-

cia” (uma característica inerente ao 

cliente, como a impressão digital). Os 

cartões-matriz, usados para certi car 

operações online, desaparecem.  

A partir deste sábado, os elementos 

nética não cumpre as regras de segu-

rança agora exigidas. No entanto, 

podem continuar a ser utilizadas 

para actualização de movimentos e 

consulta de saldos. 

Quanto aos cartões de débito e de 

crédito, não haverá alterações, por-

que quase todos têm “chip” metálico. 

Gradualmente, os cartões que apenas 

têm banda magnética, como cartões 

de refeição, vão ser substituídos, mas 

não existe, actualmente, qualquer 

limitação à sua utilização.  

Ainda neste segmento, os paga-

mentos com número do cartão 

impresso, data de validade e código 

CVV/CVC deixarão, brevemente, de 

ser possíveis, pelo menos entre os 

comerciantes da UE. 

Gradualmente também vai desa-

parecer o cartão-matriz (conjunto de 

coordenadas de letra e números) 

utilizados por algumas instituições 

como forma de autenticação dos 

seus clientes, sendo substituídos por 

outros meios mais seguros, como o 

SMS token (código enviado para o 

telemóvel), já utilizados em boa par-

te dos bancos. 

Com a DSP2, uma operação de 

pagamento só é considerada autori-

zada se o ordenante (particular ou 

empresa) tiver dado o seu consenti-

mento à execução daquela operação. 

Assim, no caso de operações de 

pagamento não-autorizadas (em que 

as regras de segurança não foram 

aplicadas), o cliente só pode ser obri-

gado a suportar as perdas até ao 

montante máximo de 50 euros 

(excepto se existir fraude ou negli-

gência grosseira da sua parte), quan-

do até agora era de 150 euros.  

São exemplo de operações de paga-

mento não-autorizadas aquelas que 

resultem da utilização de um instru-

mento de pagamento perdido ou 

furtado, ou da apropriação abusiva. 

A partir do momento em que o 

utilizador tenha noti cado o presta-

dor de serviços de pagamentos de 

que o seu instrumento de pagamen-

to pode ter sido objecto de uma uti-

lização fraudulenta, não deverá ser-

lhe exigido que suporte quaisquer 

perdas adicionais resultantes da sua 

utilização.

Utilizadores saem bene ciados pelas novas regras de realização de operações bancárias por meios 
electrónicos. Levantamentos com caderneta cessam e não há alterações nos cartões de débito e crédito

Banca
Rosa Soares

rsoares@publico.pt

A “revolução” ainda vai a meio

A
 directiva de serviços de 
pagamentos pretende criar 
um mercado europeu de 
pagamentos mais seguro e 

eficiente (menos custos), com 
condições iguais para novas 
entidades financeiras e a 
adopção de serviços inovadores 
(fintech). Desta “revolução”, 
umas partes estão a ser 
“travadas” pela regulamentação 
da EBA, a autoridade bancária 
europeia. É o caso da criação de 
serviços de informação sobre 
contas (entidades terceiras que 
têm acesso às contas dos 
clientes, com a autorização 
destes) e de serviços de 
iniciação de pagamento (é o 
prestador que faz o pagamento 
pelo cliente, acedendo à sua 
conta). “Desiludido” é como se 
confessa Sebastião Lencarter, 

co-fundador da tecnológica 
financeira nacional Easypay, que 
vai “meter na gaveta”, por ora, o 
projecto de avançar para a 
iniciação de pagamentos, 
mantendo-se como instituição 
de pagamentos electrónicos 
através de cartões de débito e 
crédito ou transferências 
bancárias. Para este gestor, a 
EBA, ao não fixar quem vai pagar 
pelo serviço de informação 
sobre contas ou de iniciação de 
pagamentos, trava o 
aparecimento de novas 
entidades. “Vamos ter de 
esperar que os consumidores, 
cansados de comissões 
elevados, furem o ecossistema 
dos bancos e passem para 
outras instituições estrangeiras, 
como o Revolut e outros”, 
adianta. 

utilizados na autenticação forte são 

escolhidos por cada prestador de ser-

viços de pagamento/banco, que algu-

mas instituições já seguiam ou têm 

vindo a implementar, mas que agora 

passam a ser obrigatórias. 

O que muda? 
A autenticação forte passa a ser exigi-

da sempre que particulares ou empre-

sas fazem compras e pagamentos 

online com cartão, para iniciar trans-

ferências; para efectuar pagamentos 

de serviços; para consultar online os 

movimentos da sua conta; para con-

sultar e alterar online outra informa-

ção (por exemplo, dados de opera-

ções recorrentes ou listas de bene

ciários preferenciais). Algumas 

operações de pagamento de baixo 

valor, como portagens e Via Verde, 

parques de estacionamento, não 

necessitam de autenticação forte, ou 

seja, não sofrem alterações face ao 

que existe actualmente. 

Neste contexto, as cadernetas dei-

xam de poder fazer levantamentos 

ou pagamentos porque a banda mag-
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A SEMANA
é o aumento de renda para o ano 
de 2020. A evolução é  
consequência da aplicação do 
coeficiente de actualização das 
rendas que todos os anos é 
apurado pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE) a partir da 
variação média do índice de 
preços, nos últimos 12 meses até 
Agosto, excluindo a habitação. 

Os proprietários podem fazer 
uma actualização de todos os 
contratos que estejam em vigor 
há mais de um ano. INE 
confirmou assim a estimativa 
anunciada a 30 de Agosto. Este 
aumento surge depois dos 
acréscimos de 1,15% este ano, 
1,12% em 2018, 0,54% em 2017  
e 0,16% em 2016.

0,51%

A Autoridade da Concorrência 
(AdC) condenou 14 bancos a 
operar a Portugal ao pagamento 
de coimas que, no valor global, 
atingem os 225 milhões de euros 
“por prática concertada de troca 

de informação comercial 
sensível”. De acordo com a 
instituição liderada por 
Margarida Matos Rosa, esta 
prática ilegal aconteceu “durante 
um período de mais de dez anos, 

entre 2002 e 2013”. Há pelo 
menos cinco que vão recorrer da 
decisão de condenação: Caixa 
Geral de Depósitos (CGD), BCP, 
BPI, Santander (que engloba o 
Popular) e BBVA.

 A FOTO DA SEMANA
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A FIGURA  
MARIO DRAGHI

Em antecipação à sua saída do 
cargo de presidente do Banco 
Central Europeu (BCE) no 
próximo dia 31 de Outubro, 
muitos têm sido os elogios feitos 
a Mario Draghi por um mandato 
em que, quase todos 
concordam, cumpriu a promessa 
de salvar o euro. Ainda assim, 
esta quinta-feira, na sua 
penúltima reunião de política 
monetária, ficou confirmado que 
o líder da autoridade monetária 
vai sair de Frankfurt deixando 
muito para fazer à sua sucessora. 

Com a economia novamente a 
fraquejar e, principalmente, com 
as expectativas de inflação a 
desviarem-se claramente do 
objectivo, o Banco Central 
Europeu viu-se forçado a 
apresentar (mais um) grande 
pacote de medidas 
expansionistas. As taxas de juro 
que já estavam em terreno 
negativo foram ainda mais 
reduzidas. O programa de 
compra de dívida pública que 
tinha sido concluído em 
Dezembro foi retomado. E as 
condições extremamente 
generosas de acesso a 
financiamento dado aos bancos 
ficaram ainda mais favoráveis. 

As dúvidas em relação à 
eficácia da política monetária 
aumentam, mesmo dentro do 
banco central, com o próprio 
Mario Draghi a reconhecer que é 
a política orçamental que tem 
que assumir agora o papel 
principal no apoio à economia. 

Mario Draghi sai do BCE a 
esticar ainda mais os 
instrumentos que o banco 
central pode usar e a pedir ajuda 
aos governos. O que restará para 
Christine Lagarde? Sérgio Aníbal  

AS FRASES

A Alemanha está 
actualmente numa 
posição em que pode 
enfrentar uma crise 
económica como 
muitos, muitos milhares 
de milhões de euros, no 
caso de uma crise 
realmente ocorrer na 
Alemanha e na Europa 
Olaf Scholz 
Ministro das Finanças alemão 
 
O crescimento que 
aconteceu nos últimos 
seis/sete anos na 
economia da zona euro 
foi praticamente todo 
justificado pelo que foi 
feito pela política 
monetária. Já é tempo 
de a política orçamental 
tomar conta da situação 

Mario Draghi 
Presidente do BCE 
 
No futuro, perante uma 
nova crise, teremos de 
encontrar um novo 
equilíbrio, e a política 
orçamental irá 
certamente 
desempenhar o seu 
papel 
Mário Centeno 
Presidente do Eurogrupo

Em pontos

Evolução semanal do PSI20
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Fonte: Reuters PÚBLICO

A bolsa de Lisboa encerrou 
ontem em alta pela quarta sessão 
consecutiva, elevando ganho 
semanal do índice PSI20 a  
1,61%.Nas restantes capitais 
europeias, as principais praças 
fecharam em alta, com Madrid  
a avançar 0,61%, Frankfurt  
0,47%, Milão 0,44%, Londres 
0,31% e Paris 0,22%.

O GRÁFICO
Transportes 
Novo serviço liga Cascais e 

Porto a partir de 5,29 euros. 
Quanto custam os outros? 
 

Banca 
BCE pode ter de reavaliar 

idoneidade de Paulo Macedo à 
frente da CGD 
 

Banca  
Ruptura no conselho de 

administração do Montepio  
 

Banca 
Multa de 225 milhões 

aplicada a 14 bancos por “troca 
de informação sensível”... 
  

Crise nos combustíveis 
O que diz o acordo que pôs 

fim à greve dos motoristas?  

Distribuição  
Taxa de segurança alimentar 

leva Jerónimo Martins a fazer 
queixa à Comissão Europeia 
 

Comboios 
Quando o Douro era uma 

linha internacional  
 

Transportes 
Arriva preparada para operar 

comboios em Portugal 
 

Aviação 
“Absurdo” e “ruinoso”. Costa 

quer limitar apoios à mobilidade 
aérea das ilhas 
 

Comboios 
Desencravar o Douro  

é reabrir a linha férrea até 
Espanha
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Biden renasce ao terceiro debate 
e sobrevive aos “socialistas”

Depois de uma curta e estranha fase, 

em Junho e Julho, em que alguns can-

didatos do Partido Democrata às elei-

ções para a Casa Branca pegaram no 

legado de Barack Obama com pinças, 

como se se tratasse de um activo tóxi-

co, a Terra parece ter voltado a girar 

no sentido normal. Ao terceiro deba-

te, na madrugada de ontem (hora 

portuguesa), os principais candidatos 

uniram-se mais nos elogios a Obama 

do que nas críticas a Donald Trump, 

e os ponteiros da campanha pouco 

mexeram: Joe Biden continua a ser o 

favorito, Elizabeth Warren e Bernie 

Sanders mantêm-se juntos na perse-

guição pela esquerda, e os restantes 

continuam sem descobrir a fórmula 

para se entrar a sério na corrida mais 

importante do Partido Democrata 

nas últimas décadas. 

Apesar do ambiente menos crispa-

do do que o habitual nestes primeiros 

meses da campanha, o que aconteceu 

na Universidade do Sul do Texas, em 

Houston, não deixou de ser um deba-

te entre políticos. Por isso, não falta-

ram aqueles momentos, ensaiados ou 

de improviso, em que um candidato 

tenta entusiasmar os utilizadores do 

Twitter com uma tirada que podia ser 

pontuada com um “mic drop” — aque-

le gesto de deixar cair o microfone ao 

chão quando se cala um interlocutor 

com uma resposta brilhante. 

Num desses momentos, o candida-

to Julián Castro, que foi secretário da 

Habitação na equipa de Obama, ten-

tou ganhar pontos com uma referên-

cia à idade de Joe Biden, de 76 anos: 

“Já se esqueceu do que disse há dois 

minutos?”, perguntou Castro, de 44 

anos, quando se discutiam as propos-

tas para a área da saúde. 

Em resposta, o mais jovem na cam-

panha do Partido Democrata, Pete 

Buttigieg, de 37 anos, repreendeu 

Castro: “É por isto que as pessoas 

estão a deixar de ver os debates.” 

Castro, que ainda não furou a bar-

reira de 1% nas sondagens, tem pou-

cas hipóteses de se destacar nos deba-

tes se não marcar pontos com reac-

ções e frases que fazem as delícias das 

redes sociais. Mas é cedo para dizer 

Candidatos do Partido Democrata continuam divididos sobre o caminho a seguir para derrotar Donald 
Trump: mais ao centro com Joe Biden, ou mais à esquerda com Bernie Sanders ou Elizabeth Warren

MIKE BLAKE/REUTERS

Joe Biden e Elizabeth Warren lideram as sondagens

di culdades em debates, defendeu-se 

de ataques à esquerda, mas também 

ao centro, de candidatos moderados 

e menos populares do que ele, como 

Pete Buttigieg ou Amy Klobuchar. 

E ainda conseguiu provocar San-

ders: “Para socialista, tem mais con-

ança nas empresas do que eu”, disse 

Biden, em resposta à ideia de Sanders 

de que as empresas aumentariam os 

salários se tivessem menos gastos 

com seguros de saúde. 

Mais uma vez, cou visível o dilema 

do Partido Democrata numa campa-

nha em que os seus eleitores pedem 

uma coisa acima de todas: derrotar 

Trump em Novembro de 2020. 

Esse dilema tem, por agora, três 

personagens principais, que se des-

tacam no meio dos dez que estiveram 

no debate, e dos outros dez que não 

conseguiram cumprir os requisitos 

do Partido Democrata para terem a 

mesma oportunidade. 

Se a melhor estratégia para derro-

tar Trump for aliciar os eleitores que 

querem uma mudança na Casa Bran-

ca, sem afastar à partida os que vota-

ram no actual Presidente em 2016, 

em estados como o Wisconsin, a Pen-

silvânia ou o Michigan (que votaram 

em Obama em 2012), os apoiantes de 

Biden terão todo o gosto em salientar 

o per l centrista do candidato. 

Mas se o caminho passar por agitar 

o eleitorado que está cansado do cen-

trismo e desejoso de políticas ousa-

das, e sem complexos em relação ao 

“socialismo”, então os olhos viram-se 

para Sanders ou Warren. 

Isto era verdade antes do debate, 

continua a ser verdade depois do 

debate, e di cilmente deixará de ser 

verdade nos próximos cinco meses, 

até ao início das eleições primárias.  

Se Trump não for reeleito em 

Novembro de 2020, aos 74 anos, o seu 

sucessor deverá sair de um grupo de 

três: Warren, que terá 71 anos; Biden, 

que fará 77 anos poucos dias depois; 

ou Sanders, que fará 80 anos no seu 

primeiro ano de mandato. Algo de 

que os seus adversários, em particu-

lar Julián Castro, não se podem esque-

cer quando voltarem a pisar o palco 

dos debates, em Outubro, no estado 

do Ohio.

alexandre.martins@publico.pt

EUA
Alexandre Martins

se a forma como pôs em causa a capa-

cidade de Biden para dirigir o país — 

que é um assunto sério para muitos 

no Partido Democrata — vai ajudá-lo 

a dar um salto para a frente ou se vai 

empurrá-lo ainda mais para baixo. 

A senadora Kamala Harris, por 

exemplo, subiu nas sondagens após 

o primeiro debate, em Junho, quando 

pôs em causa o passado de Biden 

sobre questões raciais, mas regressou 

ao ponto de partida, atrás dos três 

favoritos, com apenas 6,5%. 

Obama sempre presente 
Tirando as batalhas épicas entre 

Biden e Castro, ou as escaramuças 

entre Sanders e o ex-vice-presidente 

dos EUA, o debate permitiu que fos-

sem discutidos temas importantes 

para a vida dos cidadãos, com desta-

que para a saúde, imigração e um 

pouco de política externa. 

Biden voltou a defender a herança 

de Obama, e dos seus oito anos como 

vice-presidente dos EUA, ao mesmo 

tempo que tentou colar os seus dois 

principais rivais, Warren e Sanders, 

à ideia de que ambos ameaçam o país 

com o “socialismo”. 

“Eu sei que a senadora apoia Ber-

nie”, disse Biden virando-se para 

Warren. “Eu apoio Barack”, atirou o 

antigo vice-presidente dos EUA, que 

defende uma melhoria incremental 

da reforma no sector da saúde, por 

oposição à proposta mais radical de 

um seguro para todos (Medicare for 

All) de Warren e Sanders. 

Mas só um dos candidatos à esquer-

da de Biden mordeu o isco. Sanders, 

que disputa a atenção de parte do 

eleitorado com Warren, envolveu-se 

com Biden em alguns momentos, 

retratando-o com um candidato que 

nada mais tem a oferecer do que um 

regresso ao passado. Mas isso pode 

não ser su ciente para afastar os seus 

maiores obstáculos: Biden mantém-

se rme no topo das sondagens e 

Warren ganhou um novo fôlego na 

luta pelo eleitorado progressista. 

Sempre cautelosa para não escor-

regar, a senadora do Massachusetts 

tentou manter-se longe de qualquer 

duelo em particular, e bene ciou de 

não ter sido transformada num alvo 

por nenhum dos outros candidatos. 

Biden, apesar das suas conhecidas 
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Os trabalhadores do metropolitano 

de Paris zeram ontem greve contra 

a reforma da segurança social do Pre-

sidente francês, Emmanuel Macron. 

Foi a maior greve de metro dos últi-

mos 12 anos. 

“Basta ver o trânsito para perceber 

que demos um duro golpe”, disse um 

funcionário do metro ao Libération, 

acresentando que a adesão foi uma 

“agradável surpresa”. “Em geral, as 

greves não têm muita adesão.” 

Houve quase 300 quilómetros de 

engarrafamentos e os táxis invadiram 

a cidade, diz o Le Monde. As linhas de 

metro não funcionavam e quem não 

pôde car em casa viu-se obrigado a 

encontrar alternativas de transporte: 

bicicleta, trotineta, entre outros.  

De acordo com o jornal Le Parisien, 

os serviços mínimos decretados não 

foram cumpridos no período da 

manhã. Em 2007, depois de uma gre-

ve pelas mesmas razões contra o anti-

go Presidente Nicolas Sarkozy, o Esta-

do impôs a obrigatoriedade de servi-

ços mínimos em greves do sector. 

Os três sindicatos dos trabalhado-

res do metropolitano convocaram a 

greve contra a reforma da segurança 

social que Macron quer implementar. 

Encaram-na como um ataque aos 

Metro de Paris  
em greve contra 
reforma de Macron

seus direitos, ao retirar-lhes a hipóte-

se da reforma antecipada, negociada 

décadas atrás para compensar o facto 

de trabalharem muitas horas. Em 

média, os trabalhadores da RATP 

reformam-se aos 55 anos, enquanto 

os restantes trabalhadores o fazem 

aos 63, diz a BBC. 

Os sindicatos dizem que esta refor-

ma vai reduzir em 500 euros as pen-

sões dos trabalhadores de uma pro-

ssão de desgaste rápido. 

Os trabalhadores dos comboios 

não são os únicos afectados. A refor-

ma pretende substituir o actual siste-

ma de 42 anos de contribuições por 

um universal baseado em pontos, 

que, caso avance, vai acabar com uma 

série de vantagens nas reformas de 

marinheiros, notários e até trabalha-

dores da ópera de Paris. Há 42 regi-

mes especiais em França.  

“Não é uma greve dos poucos pri-

vilegiados”, garantiu Philippe Marti-

nez, secretário-geral da CGT, uma das 

maiores centrais sindicais francesas, 

à rádio FranceInfo. “Sâo os trabalha-

dores a dizer: ‘Queremos reformar- 

-nos a uma idade razoável e com uma 

pensão razoável’”.  

Presidente e trabalhadores estão há 

muito de costas voltadas. O Governo 

quer o projecto-lei votado no início 

de 2020 e os trabalhadores prometem 

resistir. A partir da próxima semana 

há protestos marcados de advogados, 

médicos, pilotos, comissários de bor-

do e funcionários da companhia de 

electricidade, e os sindicatos convo-

caram duas manifestações nacionais 

a 21 e 24 de Setembro.

ricardo.fernandes@publico.pt

França
Ricardo Cabral Fernandes

Protestos contra reforma da 
segurança social causaram 
300 quilómetros de 
engarrafamentos. Há greves 
nacionais no fim do mês 

CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Rússia

Operação envolveu mais de 
mil agentes em 40 cidades,  
dias depois das eleições 
municipais que trouxeram 
perdas ao Kremlin

A polícia russa organizou uma ope-

ração que teve como alvo os escri-

tórios regionais do movimento de 

oposição de Alexei Navalni, que se 

estendeu a todo o território. A ofen-

siva aconteceu poucos dias depois 

das eleições municipais em Mosco-

vo, que se saldaram em fortes per-

das para os candidatos pró-governa-

mentais. 

Na quinta-feira, foram feitas mais 

de 200 buscas simultâneas em 41 

cidades do país, envolvendo cerca 

de mil polícias, e dezenas de mem-

bros do Fundo de Luta contra a Cor-

rupção, de Navalni, foram detidos. 

Várias casas de colaboradores seus 

também foram visadas, segundo o 

The Guardian. 

Para Navalni, o principal rosto da 

oposição russa, a operação foi uma 

resposta do regime de Vladimir Putin 

aos apelos lançados por si para que 

os eleitores anti-Kremlin votassem 

nos candidatos mais bem colocados 

para derrotar os nomes apoiados 

pelo Rússia Unida, no poder — uma 

estratégia que baptizou de “voto 

inteligente”. 

Em Moscovo, a táctica parece ter 

sido bem-sucedida nas eleições de 

domingo. Apenas foram eleitos 26 

deputados municipais próximos do 

Kremlin, face a 38 nas eleições ante-

riores. Semanas antes, a capital rus-

sa tinha sido palco das maiores mani-

festações contra o Governo dos últi-

mos anos em protesto contra a 

exclusão de quase todos os candida-

tos apoiados pela oposição. 

Num vídeo publicado depois da 

operação policial, Navalni diz que 

“Putin está muito aborrecido”. “É 

óbvio que apenas o próprio Putin 

poderia ter dado a ordem para uma 

operação em tão larga escala”, a r-

mou  o opositor. “É possível apoiar 

tal poder? Quem é que se comporta 

desta maneira por causa de uns luga-

res de deputados perdidos?”, ques-

tionou Navalni, numa publicação no 

Twitter. 

Mais de um milhar de agentes foi 

mobilizado em cidades como Ecate-

Polícia faz buscas  
e detenções de 
aliados de Navalni 
em todo o país

rimburgo, Vladivostok, São Peters-

burgo, e até no enclave de Kalinin-

grado, naquilo que a porta-voz da 

Navalni, Kira Iarmich, de niu como 

“manobra de intimidação”. 

A organização de Alexei Navalni é 

acusada pelas autoridades russas de 

ter operado um esquema de lavagem 

de dinheiro que movimentou mil 

milhões de rublos (equivalente a 14 

milhões de euros) entre 2016 e 2018, 

e, segundo a RT, as buscas terão sido 

feitas no âmbito dessas investiga-

ções. O Comité de Investigação, equi-

valente ao Ministério Público e na 

dependência do Presidente, diz que 

o dinheiro foi “obtido de forma cri-

minosa” e foi canalizado para vários 

bancos sob a forma de donativos fei-

tos por cidadãos. 

Navalni rejeita as acusações, que 

diz serem uma forma de descredibi-

lização por parte do Kremlin. O acti-

vista político tornou-se célebre nos 

meios oposicionistas russos depois 

de fazer publicamente várias denún-

cias de corrupção que envolviam 

altos dirigentes do Governo, incluin-

do o primeiro-ministro e ex-Presi-

dente, Dmitri Medvedev. O próprio 

Navalni foi detido em várias ocasiões, 

frequentemente por organizar mani-

festações não-autorizadas. 

O Golos, um grupo de monitoriza-

ção eleitoral independente, disse 

que as casas dos seus funcionários 

também foram alvo de buscas. 

Putin, que está perto de atingir o 

limite de mandatos, e o Rússia Unida 

enfrentam actualmente uma queda 

de popularidade.

Breves

Turquia

França

Ex-primeiro-ministro 
Davutoglu sai do AKP  
e forma novo partido

Comissário do caso 
Steve Caniço fica  
sem competências

O ex-primeiro-ministro da 
Turquia Ahmet Davutoglu 
anunciou que saiu do Partido 
Justiça e Desenvolvimento 
(AKP), do Presidente Recep 
Erdogan, para fundar a sua 
própria formação política. A 
decisão surge após a notícia 
de que o comité disciplinar do 
AKP ia avaliar a sua expulsão, 
depois de ter criticado 
abertamente Erdogan e o 
Governo. Davutoglu 
considerou a decisão “muito 
grave” e “não em 
conformidade com os valores 
e princípios“ do partido. “É 
uma responsabilidade 
histórica e um dever para com 
a nação a criação de um novo 
movimento político”, disse o 
antigo chefe da diplomacia e 
primeiro-ministro.  

O ministro do Interior francês, 
Christophe Castaner, 
anunciou a transferência do 
comissário responsável pela 
operação policial que pode 
ter causado a morte do 
francês descendente de 
portugueses Steve Caniço, de 
24 anos, na noite de 21 para 22 
de Junho no rio Loire, em 
Nantes. “O comissário não 
poderá mais desempenhar as 
suas funções e será 
transferido”, disse Castaner, 
acrescentando que houve 
“falta de discernimento” nas 
medidas tomadas pelo 
comissário, ainda que a 
“operação tenha sido 
legítima”. Caniço caiu ao 
Loire e morreu afogado, por 
não saber nadar, na sequência 
de uma intervenção policial 
no Festival de Música de 
Nantes.Navalni disse que as buscas 

foram uma resposta às eleições

A adesão à greve foi “uma agradável surpresa”
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O despedimento sumário de John 

Bolton, conselheiro de Segurança 

Nacional, um acto tipicamente 

trumpiano no método e na forma 

(o tweet), imediatamente suscitou 

expectativas sobre uma viragem na 

política externa norte-americana. 

Por outro lado, pôs termo a um 

equívoco, a confusão entre a lógica 

do “America First”, de Donald 

Trump, e o intervencionismo 

imperial dos neoconservadores 

que marcaram a era George W. 

Bush e de que Bolton terá sido a 

derradeira encarnação. 

A expectativa de viragem foi 

sintetizada pelo analista Thomas 

Wright, da Brookings Institution, no 

magazine The Atlantic. “Trump 

quer escrever um novo capítulo, 

encerrando o denominado [a fase] 

‘Militarismo e Máxima Pressão’ e 

abrindo outra denominada ‘Fazer 

Acordos e Perseguir o Prémio Nobel 

da Paz’”. Passa da ironia ao resumo: 

“Ele quer uma cimeira com os 

líderes do Irão e acordos com os 

Taliban, com Kim Jong-un e com 

Vladimir Putin sobre o controlo de 

armamentos. Não se preocupa com 

a maioria dos detalhes desde que o 

crédito lhe seja atribuído.” 

Os altos funcionários não estarão 

entusiasmados com tal viragem 

mas, assegura Wright, aceitarão 

aplicá-la. Bolton é que não a podia 

aceitar. “Todos concordam que a 

viragem de Trump é real. Estamos a 

entrar numa nova fase. Trump 

sempre teve duas imagens de si 

mesmo em matéria de segurança 

nacional — enquanto militarista e 

enquanto negociador. (…) Desde 

que não haja uma crise externa, a 

viragem de Trump de nirá a 

política mundial no próximo ano” — 

por coincidência, o das eleições 

presidenciais americanas. 

A demissão de Bolton criou 

muitas expectativas sobre uma 

aproximação diplomática ao Irão, 

corroborou a Foreign Policy. Trump 

calcula estar numa posição de força. 

Mas estará disposto a baixar a 

“máxima pressão” que estrangula a 

economia iraniana? Demitir Bolton 

foi uma mensagem com elevado 

peso simbólico. Mas uma 

negociação tem duas partes. Teerão 

manifestou a sua relutância em 

negociar com a Administração 

Trump, que não lhe merece 

qualquer con ança. A boa 

diplomacia é, no entanto, um jogo 

para criar con ança entre inimigos. 

“Do nosso ponto de vista, a 

partida de Bolton não muda a 

natureza do confronto dos Estados 

Unidos com a China e o Irão”, 

resume uma empresa consultora de 

energia. E Martin Indick, 

especialista no Médio Oriente, 

comentou a demissão de Bolton 

num conciso tweet: “Como é que 

Kim, Rouhani, Xi e os taliban 

interpretarão o desejo de Trump 

fazer acordos com eles?” E que 

pensarão amigos de Bolton como o 

israelita Netanyahu ou o saudita 

Mohammed bin Salman? 

“America First” 
O lema “America First”, de Trump, 

não é um decalque do 

unilateralismo da era George W. 

Bush. Na campanha eleitoral, 

Trump condenou o 

intervencionismo e o 

internacionalismo dos 

neoconservadores, que levaram a 

guerras no Afeganistão e no Iraque. 

Ponto de Vista 
Jorge Almeida Fernandes

“America First” signi cou, desde 

início, uma postura unilateralista 

mas, sobretudo, isolacionista. Os 

Estados Unidos deixariam de ser os 

“polícias do planeta”, entregue à 

sua sorte. 

Os neoconservadores 

partilhavam uma “ilusão de 

império”, explicou o americano G. 

John Ikenberry. Pensavam: “Pela 

primeira vez na era moderna, o 

mais poderoso Estado do mundo 

pode agir no plano global sem os 

constrangimentos das outras 

grandes potências. Entrámos na era 

unipolar americana”. A América 

governaria o mundo. 

Trump não partilha deste 

optimismo internacionalista. 

Escreveu The Guardian: “’America 

First’ signi ca que a América é 

superior aos outros, mais rica e mais 

poderosa, e que a riqueza e o poder 

devem ser utilizados para 

conquistar mais riqueza e mais 

poder, que devem ser usados para 

vencer, com ou sem aliados. E o 

poder serve para pressionar ou 

punir — por exemplo, para impor 

taxas ou rasgar tratados — ou, pelo 

menos, para ameaçar outros que 

não se queiram resignar.” 

Outra coisa são as contraditórias 

fases da política externa de Trump. 

Alguns analistas referem duas. Na 

primeira, até ns de 2017, Trump 

O próximo “Trump bom”

LEAH MILLIS/REUTERS

“Muitas pessoas 
vão seguramente 
respirar de alívio 
por Trump 
abraçar a 
diplomacia”

inventou uma linguagem política 

particularmente agressiva e 

“militarizada”, acentuou o 

isolacionismo, pondo em causa as 

alianças, a começar pela NATO e a 

acabar no abandono da Parceria 

Transpací co, na Ásia. Na segunda 

fase, acentuou o unilateralismo. 

Apostou na imposição de taxas 

aduaneiras a rivais e aliados, 

denunciou o acordo nuclear com o 

Irão e encenou o espectáculo da 

sua cimeira com Kim Jong-un, em 

Singapura. 

Em 2018, abandonam os cargos o 

secretário de Estado Rex Tillerson, 

o conselheiro de Segurança 

Nacional general H. McMaster, e 

mais tarde o secretário da Defesa, 

general James Mattis, que fez da sua 

carta de demissão um requisitório 

contra a irresponsabilidade de 

Trump perante as alianças: uma 

ordem internacional favorável aos 

interesses americanos depende da 

coesão dos aliados. A McMaster, 

sucedeu Bolton — depois de 

prometer a Trump que não o 

arrastaria para uma guerra. Perante 

o agravamento do con ito 

comercial com a China, 

Washington começa a repensar a 

importância das alianças. 

As eleições no horizonte 
A possível viragem de Trump 

obedecerá a várias ordens de 

razões. Em primeiro lugar, o 

con ito com a China é o mais 

complexo e difícil de tratar. Para o 

enfrentar, Trump precisa de 

amortecer outros con itos. Em 

segundo lugar, a realidade resiste 

às suas investidas. O Irão, que 

parece estar no horizonte da Casa 

Branca, é um bom exemplo. A 

política de “pressão máxima” criou 

um “atoleiro estratégico”, escreveu 

a analista americana Suzanne 

Maloney. “A ‘pressão máxima’ 

provou ser insu ciente para 

provocar o colapso ou a 

capitulação [do Irão]. Nem 

Washington nem Teerão podem 

prevalecer unilateralmente, ou 

inequivocamente, e as estratégias 

de ambas as partes levantam 

graves riscos ao seu adversário.” 

Por m, já foi dado o tiro de 

partida para as eleições de 

Novembro. Trump quer “tirar o 

tapete” aos democratas. Uma 

viragem na política externa, 

trocando a sua imagem de 

destruidor de tratados pela de 

promotor de acordos, seria uma 

arma aliciante. A moeda tem, no 

entanto, outra face. À medida que o 

voto se aproxime e suba a urgência 

de obter deals, maior pode ser o 

preço a pagar. Tudo depende da 

percepção dos rivais e dos aliados. 

Pode levar a maus negócios. 

No seu artigo, Thomas Wright 

conclui com uma advertência. 

“Muitas pessoas vão seguramente 

respirar de alívio por Trump 

abraçar a diplomacia. Mas, com 

Trump, as coisas nunca são simples 

nem fáceis de entender. O seu foco 

nos benefícios políticos da 

negociação e o seu egocêntrico 

desejo de ser visto como um 

extraordinário negociador podem 

desfazer o seu projecto, reactivando 

as crises que espera evitar.”
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IgNobel: “Dinheiro sujo”, prazer 
de coçar e pizza anticancro

Medir a temperatura do escroto pode 

parecer estranho, mas a curiosidade 

é uma parte importante de qualquer 

investigação cientí ca — e há ideias 

que, além de fazerem pensar, tam-

bém fazem rir. Foi para premiar estas 

invenções “incomuns” que foram 

criados os Prémios IgNobel — uma 

paródia dos prémios atribuídos pelas 

academias sueca e norueguesa — e a 

edição de 2019 é profícua em ideias 

com imaginação: do investigador que 

tentou provar que a pizza ajuda a evi-

tar o cancro, ao engenheiro que criou 

uma máquina para ajudar quem aca-

bou de ser pai a mudar fraldas. 

Desde 1991 que os prémios IgNobel 

vão parar às mãos de académicos de 

todo o mundo. O objectivo é premiar 

as façanhas que aproximam o público 

em geral de “áreas como a ciência, 

medicina e tecnologia”, lê-se no site 

da iniciativa. A cerimónia deste ano 

aconteceu anteontem, na Universida-

de de Harvard e contou com a presen-

ça de vários prémios Nobel (dos ver-

dadeiros) para entregar as estatuetas: 

Eric Maskin (prémio Nobel da Econo-

mia em 2007), Rich Roberts (prémio 

Nobel da Fisiologia ou Medicina em 

1993), Marty Chal e (Nobel da Quími-

ca em 2008) e Jerome Friedman 

(Nobel da Física em 1990).  

Além deles, havia na audiência uma 

menina de oito anos cuja única fun-

ção era garantir que os vencedores 

não ultrapassavam o tempo estipula-

do para os discursos (um minuto). 

Tinha uma única fala: “Por favor, 

parem. Estou aborrecida”. O mestre-

de-cerimónias foi Marc Abrahams, 

editor e co-fundador da Annals of 

Improbable Research. 

Um dos vencedores deste ano foi 

Silvano Gallus, investigador do depar-

tamento de epidemiologia do Institu-

to Mario Negri para a Investigação 

Farmacológica, em Milão (Itália). O 

investigador recebeu o IgNobel pelos 

seus três trabalhos de investigação 

sobre os efeitos da pizza na protecção 

contra doenças como o cancro — 

tumores no tracto digestivo e intesti-

nal, mas também de origem hormo-

nal que se manifestem na mama, 

Vencedores que aceitaram estar presentes em Harvard para a cerimónia pagaram as próprias viagens.  
O prémio foi uma nota de dez mil milhões de dólares do Zimbabwe: uma moeda obsoleta e sem valor 

ou da actividade dos homens. 

Outro dos prémios — da área da 

engenharia — foi atribuído ao enge-

nheiro iraniano, Iman Farahbakhsh, 

e vai agradar principalmente a quem 

foi pai recentemente. É uma máquina 

de mudar fraldas a “crianças huma-

nas” e já tem patente norte-americana. 

O aparelho, do qual se conhecem ape-

nas desenhos técnicos, tem uma câma-

ra principal, uma janela de vidro, 

assento, suporte para as pernas, cinto 

de segurança, um braço para remover 

fraldas, um aspersor e um secador — 

para “pulverizar água e lavar pelo 

menos uma parte da criança”. 

Já o prémio IgNobel da Paz foi parar 

às mãos de um conjunto de investiga-

dores do Reino Unido, Arábia Saudita, 

Singapura e EUA. Ghada A. bin Saif, 

Alexandru Papoiu, Liliana Banari, 

Francis McGlone, Shawn G. Kwatra, 

Yiong-Huak Chan e Gil Yosipovitch 

uniram esforços para tentar medir o 

prazer sentido ao coçar. Descobriram 

que é mais prazeroso coçar um torno-

zelo ou as costas do que o antebraço 

BRIAN SNYDER/REUTERS

O mestre-de-cerimónias foi Marc Abrahams, editor e co-fundador da Annals of Improbable Research

e que a comichão sentida no tornoze-

lo é mais forte do que a dos outros 

dois locais. “Fiquei em êxtase quando 

soube [do prémio].  É uma honra”, 

disse Francis McGlone ao The Guar-

dian. “É uma coisa que me tem fasci-

nado há muito tempo: por que é que 

coçar é bom para caraças?” “As pes-

soas riem-se da comichão, mas a 

comichão crónica é devastadora. As 

pessoas com comichão crónica coçam 

até fazer sangue porque  a dor é pre-

ferível à comichão”, justi ca. 

O dinheiro mais “sujo”? 
À atenção dos que sofrem de fobia aos 

germes: quais são as notas mais pro-

pensas a bactérias? Habip Gedik, 

Timothy A. Voss e Andreas Voss (que 

são pai e lho) descobriram que são 

os leu romenos que acumulam mais 

bactérias de três tipos: Staphylococ-

cus aureus, E. coli e Enterococo resis-

tente à vancomicina. 

Comparada com o euro, o dólar 

norte-americano e canadiano e as 

rupias indianas, é a estrutura das 

notas romenas que “mais favorece o 

crescimento e transmissão de pato-

génicos resistentes aos tratamentos”. 

Estas notas incluem uma bra de polí-

mero para evitar a contrafacção que 

é o ambiente perfeito para estas bac-

térias. No sentido contrário, a kuna 

croata não permitiu o crescimento de 

nenhuma das bactérias testadas e 

mostrou ser o dinheiro mais limpo. 

Outros investigadores tentaram 

perceber por que é que os fascólomos 

(”wombats”, marsupiais naturais da 

Austrália) defecam em forma de 

cubos: as paredes intestinais esticam 

para facilitar a formação de fezes nes-

se formato. Na área da psicologia, 

ganhou o alemão Fritz Strack, que 

descobriu que colocar uma caneta na 

boca para fazer sorrir, torna uma pes-

soa mais feliz — uma tese que ele pró-

prio refutou, num estudo posterior. 

Houve ainda quem tentasse perceber 

o volume total da saliva produzida 

por uma criança de cinco anos diaria-

mente (são 500 mililitros, já agora).   

O prémio IgNobel foi uma nota de 

dez biliões de dólares do Zimbabwe: 

uma moeda obsoleta e sem valor 

monetário.

receber este prémio bizarro, ainda 

que importante. Na verdade, os resul-

tados são muito relevantes, desde que 

exista uma interpretação correcta: a 

pizza na Itália pode representar um 

indicador geral da dieta do país, que, 

como outras dietas mediterrâneas, já 

mostrou ter benefícios para a saúde”, 

defendeu o investigador, durante a 

entrega dos prémios, citado pelo jor-

nal Folha de S. Paulo. A investigação 

valeu-lhe o IgNobel da Medicina. 

O de Anatomia foi entregue a dois 

investigadores franceses, Roger 

Mieusset e Bourras Bengoudifa, que 

mediram a temperatura dos escro-

tos de vários carteiros e condutores 

de autocarros franceses para perce-

ber se o lado esquerdo era mais 

quente do que o direito — tal como 

sugeriam as investigações anterio-

res — e testar se isso se alterava com 

roupa ou certas actividades. Con-

cluíram que a diferença entre o lado 

esquerdo e direito existe (sendo que 

o lado esquerdo é o mais quente) e 

é independentemente da posição 

Cientistas 
concluíram que  
dá mais prazer 
coçar o tornozelo 
do que o antebraço  
e que o testículo 
esquerdo é mais 
quente do que  
o direito

Prémios 2019
Inês Chaíça

ines.chaica@publico.pt

ovários e próstata — e o enfarte do 

miocárdio. E, no m, a questão  aca-

bou  por car sem resposta. 

“Provou-se que alguns dos ingre-

dientes da pizza têm uma in uência 

favorável no risco de doenças cardio-

vasculares. No entanto, não há uma 

explicação única para estas descober-

tas”, lê-se na conclusão do estudo 

Pizza e Risco de Enfarte Agudo do Mio-

cárdio, publicado na revista Nature, 

de que Gallus fez parte. “Honra-me 



Tratar o assunto com a
profundidade que a crise exige

DE 16 A 23 SETEMBRO

#COVERINGCLIMATENOW

S É R I E  E S P E C I A L

Que impacto estão a ter as alterações climáticas? Como se manifestam na nossa vida?

Que medidas estão a ser propostas pelos políticos? A 23 de Setembro, líderes de

todo o mundo estão convocados para a Cimeira de Acção Climática 2019.

O PÚBLICO junta-se ao projecto Covering Climte Now:

mais de 250 jornais, revistas, agências de notícias, estações

de televisão comprometem-se a publicar, ao longo

da semana que antecede o encontro,

reportagens, entrevistas e

análises sobre o tema
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Em 1979, o ano em que Alien — O Oita-

vo Passageiro chegou às salas, 

Hollywood tinha andado a pintar os 

extraterrestres como seres relativa-

mente benevolentes que povoavam 

o espaço interestelar — estávamos na 

ressaca de A Guerra das Estrelas de 

George Lucas (1977) e dos Encontros 

Imediatos do Terceiro Grau de Steven 

Spielberg (1978). (E, em 1982, Spiel-

berg voltaria a insistir no tema com o 

seu E.T. perdido na Terra.) 

O que o lme de Ridley Scott suge-

ria era outra coisa: e se o ET fosse mau 

como as cobras? E se nós fôssemos 

criaturas indefesas apanhadas numa 

armadilha, numa teia de aranha de 

uma espécie mais inteligente do que 

a humanidade? Ou — pior ainda — se 

o ET fosse uma encarnação do que de 

pior temos dentro de nós? 

Chama-se a isto entrar pela toca do 

coelho. Lewis Carroll que nos perdoe, 

mas até é apropriado para um lme 

que começou na cabeça do seu argu-

mentista, Dan O’Bannon (1946-2009), 

como um pesadelo, e a que o artista 

suíço H. R. Giger (1940-2014) deu a 

forma nal num improvável encontro 

de mentes. Entretanto, o lme origi-

nal, já preservado na Biblioteca do 

Congresso americano, gerou uma 

série de iterações, entre prequelas e 

sequelas, sempre sob o olhar benfa-

zejo de Ridley Scott — que, e não esta-

mos a esquecer Blade Runner, nunca 

terá feito melhor do que Alien (nem 

mesmo nas sequelas/prequelas que, 

arriscando seriamente a redundân-

cia, têm mantido um respeito invul-

gar pela “história de origem”). 

Quatro décadas depois, o Motelx 

mostra uma nova cópia digital em 

resolução 4K de Alien (Cinema São 

Jorge, amanhã, às 15h) que testemu-

nha como este continua a ser um l-

me singular, um caso de blockbuster 

de autor que lá conseguiu escapar 

entre as fórmulas e as regras impostas 

pelos estúdios (pormenor curioso, foi 

Nos 40 anos da estreia do clássico  
de Ridley Scott, o Motelx exibe uma 
cópia do lme em 4K e junta-lhe Memory, 
inventário de tudo o que há para saber 
sobre o monstro e quem o criou

Quarenta anos depois, Alien permanece objecto de culto e exegese

a Fox, o mesmo estúdio que produziu 

originalmente A Guerra das Estrelas, 

a dar-lhe luz verde, numa altura em 

que era ainda Walter Hill que o deve-

ria realizar). Não é por isso surpresa 

que, tomado pelo fenómeno, o suíço 

Alexandre O. Philippe lhe dedique 

Memory (Cinema São Jorge, hoje, às 

14h35), documentário que entra a 

cem à hora na toca do coelho e nos 

arrasta com ele para uma exegese de 

fã comparável ao que Rodney Ascher 

fez em Room 237, no caso com o Shi-

ning de Stanley Kubrick. 

Memory é uma exploração de teo-

rias e referências, literárias, artísticas, 

ciné las a partir de um mesmo ponto 

zero: um tratamento de algumas pági-

nas escrito por O’Bannon na década 

de 1970 (e precisamente chamado 

Memory) em que  já estava o essencial 

do que viria a ser Alien. 

Apesar de ser absolutamente fasci-

nante, o documentário de Philippe é 

um lme com um problema: quer 

meter o Rossio na Rua da Betesga, 

quer ser tudo para toda a gente. Um 

making of da rodagem para os curio-

sos; um ensaio metatextual sobre o 

lme e as suas rami cações contex-

tuais, com comentários de académi-

cos e estudiosos; uma pequena bio-

gra a de O’Bannon, gura insu cien-

temente recordada que trabalhou 

com John Carpenter, Tobe Hooper, 

Alejandro Jodorowsky ou Paul Ver-

hoeven (e cuja viúva é uma das pro-

dutoras). 

O problema é que já não haverá, 

verdadeiramente, muito mais a des-

cobrir sobre as rodagens (os imensos 

making of dedicados ao lme e dispo-

níveis nas edições DVD já esgotaram 

praticamente tudo). E alguns dos 

“mitos” já foram devidamente desmi-

ti cados, como, por exemplo, a his-

tória de o elenco não saber o que iria 

acontecer com a cena em que o ser 

alienígena rebenta com o estômago 

de John Hurt a partir do interior — 

sabiam que o monstro ia aparecer, só 

não sabiam como. 

Assim sendo, o que torna Memory 

um objecto de importância central 

para os fãs de Alien são as exegeses 

deste lme que o contextualizam na 

transição da década de 1970 para a de 

1980: sujo por oposição à tendência 

design high-tech da época, realista 

quanto à divisão de classes por opo-

sição ao igualitarismo utópico de um 

Star Trek (cuja primeira adaptação ao 

cinema é também de 1979). Não há, 

aliás, nada de utópico em Alien: se 

num primeiro nível é “apenas” um 

lme de suspense na tradição dos l-

mes de terror de “comboio-fantasma” 

em que os visitantes de uma casa 

assombrada vão sendo eliminados 

um por um, noutro é também uma 

teoria da conspiração sobre uma 

grande corporação capaz de sacri

Cinema
Jorge Mourinha

O alien que veio p
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jantar foi inspirada pelos seus pade-

cimentos com a doença de Crohn, 

que acabaria por matá-lo em 2009. 

Mas a verdade é que, tal como 

Room 237, ou como outros lmes de 

Philippe (sobretudo 78/52, à volta da 

cena do chuveiro do Psico de Alfred 

Hitchcock, que há dois anos passou 

pelo Motelx), tudo isto não passa de 

um novo olhar (fascinante) sobre um 

original que continua intocável. Tudo 

está em Alien, es nge que desde o 

início pegou numa ideia muito sim-

ples e lhe deu a forma ideal para se 

xar nos pesadelos de quem o visse. 

O alien veio para jantar e, passados 

exactamente 40 anos, ainda não se 

foi embora.

Até há bem pouco tempo, Howard 

David Ingham não se considerava 

um especialista em nada. Tudo 

mudou desde que começou uma 

maratona de lmes de terror de Dias 

das Bruxas em 2016. O autor britâ-

nico reparou que os seus lmes 

favoritos tinham algo em comum: 

existiam na intersecção entre o ter-

ror e o folclore. A partir daí, a mara-

tona continuou e ainda não chegou 

ao m. Em 2018, lançou, após uma 

campanha de crowdfunding, o livro 

We Don’t Go Back: A Watcher’s Guide 

to Folk Horror, que explora este 

subgénero do terror que teve o apo-

geu nos anos 1970 em Inglaterra e 

tem vindo a regressar nos últimos 

tempos. E mudou de ideias quanto 

ao seu grau de especialização: “Seria 

desonesto ngir que não sou. Se as 

pessoas estão preparadas para ouvir 

o que eu tenho a dizer e chamar-me 

isso, então sou um especialista. Vou 

fazer o meu melhor e tentar não 

desiludir”, explica ao PÚBLICO por 

telefone. 

Ingham, que também escreve 

jogos de tabuleiro, é um dos convi-

dados da edição deste ano do 

Motelx, além de jurado do Prémio 

Melhor Curta de Terror Portuguesa 

/ Méliès d’Argent do festival de ter-

ror lisboeta. Amanhã, último dia do 

festival, o autor falará com Ari Aster, 

o argumentista e realizador de Mid-

sommar — O Ritual, o lme de terror 

folclórico passado no seio de um 

estranho culto sueco cuja única ses-

são no festival se esgotou ontem à 

noite (mas que tem estreia em sala 

na próxima quinta), e Hereditário. 

Esta masterclass, marcada para as 

17h30 na sala 2 do Cinema São Jorge, 

em Lisboa, tem entrada gratuita, 

mediante o levantamento prévio de 

bilhete. É a primeira vez, conta, que 

lhe pedem “para fazer algo do géne-

ro fora do Reino Unido”. 

Aster é, para Ingham, um dos 

nomes que estão a reavivar este géne-

ro, a par de realizadores na sua maio-

ria americanos e britânicos como 

Rodrigo Nogueira

Este subgénero  
do terror,  
que teve o apogeu  
nos anos 1970  
em Inglaterra,  
tem vindo a 
regressar nos 
últimos tempos

Howard David Ingham: “O terror folclórico  
está sempre ligado ao que se está a passar”

rodrigo.nogueira@publico.pt

para jantar

res no seu site o cial, Room 207 

Press, sobre o lme, sendo que os 

dele próprio serão publicados após 

a sessão do Motelx e de ter falado 

com o realizador. Pode adiantar, 

contudo, que são “na sua maioria 

textos positivos”. Para ele, Mid-

sommar “é um lme muito interes-

sante, que vai beber ao terror folcló-

rico clássico mas traz muito de novo 

e é bastante contemporâneo”, que, 

mesmo que seja “sobre um festival 

de solstício de Verão na Suécia, é na 

verdade acerca de uma jovem com 

um grande trauma”. 

A obra de Ari Aster, prossegue o 

escritor, “sublinha como é que este 

género re ecte o momento cultural 

que estamos a atravessar”. “É um 

género que está sempre ligado ao 

que se está a passar. Começou nos 

anos 1970, quando as coisas estavam 

bastante más e as pessoas sentiam-

se assombradas pela História e pelo 

sentimento geral de opressão à vol-

ta delas. Não creio que seja aciden-

tal agora, com o que se está a passar, 

que se esteja a voltar ao terror fol-

clórico. Estou a ver o colapso do 

meu governo neste momento e é 

bastante assustador”, resume 

Howard David Ingham.

Robert Eggers, cujo A Bruxa, de 2015, 

“deu o pontapé de saída para este 

movimento”, Jordan Peele, que fez 

Us e Foge, Ben Wheatley, responsável 

por Uma Lista a Abater, Assassinos de 

Férias e A Field in England, ou Peter 

Strickland, que fez O Som do Medo. 

São os herdeiros contemporâneos da 

“trilogia profana” do terror folclórico 

clássico: O Caçador de Bruxas, de 

Michael Reeves, O Sacríficio, de 

Robin Hardy e The Blood on Satan’s 

Claw, de Piers Haggard. 

Trauma no solstício 
Tanto Hereditário como Midsommar 

saíram após a publicação do livro de 

Ingham, pelo que o escritor ainda 

não se debruçou profundamente 

sobre eles em público. Está, contu-

do, a publicar textos de outros auto-

Midsommar — O Ritual: o filme num estranho culto sueco

DR

car peões em nome de um mal maior, 

e noutro ainda uma variação sobre o 

poder do destino e sobre as forças, 

naturais ou sobrenaturais, que pai-

ram sobre o ser humano e lhe tolhem 

os movimentos.  

Memory, aliás, começa precisa-

mente por ir atrás, à tragédia grega, 

para falar das Parcas que prendiam o 

o da vida e que terão sido uma 

in uência no guião. E o olhar sobre o 

argumentista e sobre o contexto em 

que a história de Alien lhe surgiu abre 

igualmente pistas interessantes para 

ler o lme de Scott  — O’Bannon tinha 

saído da adaptação do Dune de Frank 

Herbert por Alejandro Jodorowsky 

que cou por concretizar, e a cena do 
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Casa da Música conta a história  
da música com M de mulher

PAULO PIMENTA

Entre Hildegard von Bingen (1098-

1179), a monja benedita germânica 

que é considerada a primeira mulher 

compositora da história da música 

ocidental, e que cou mesmo conhe-

cida como “a sibila do Reno”, e Ânge-

la da Ponte (n. 1984), a compositora 

açoriana que por estes dias estreará 

uma peça encomendada para o 

Remix Ensemble, State of(f) Emergen-

cies, há nove séculos de música no 

feminino que a Casa da Música vai 

resgatar e dar a ouvir a partir de hoje 

e até dia 29. 

Alinhando-se com um dos tópicos 

dos nossos dias, mas ligando-o à sua 

actividade regular, a instituição pro-

gramou um festival inédito, Música 

no Feminino. O programa, que inclui 

sete concertos, abre às 16h com uma 

conferência sobre o lugar da mulher 

no mundo da música, a partir da per-

gunta-provocação “A mulher é o futu-

ro do homem?” — respondem a maes-

trina Joana Carneiro, a pianista e ex-

ministra da Cultura Gabriela 

Canavilhas e a deputada bloquista 

Mariana Mortágua, com moderação 

de António Jorge Pacheco. 

Houve um tempo em que o director 

artístico da Casa acreditou que a qua-

lidade e o mérito eram argumentos 

su cientes para a conquista de um 

lugar nos grandes palcos, indepen-

dentemente do género. “Mas a expe-

riência fez-me mudar de perspectiva: 

o mérito não basta para mudar as coi-

sas, os preconceitos vêm de trás”, 

justi ca António Jorge Pacheco, elo-

giando as medidas de discriminação 

positiva que os países escandinavos 

lançaram nas duas últimas décadas, 

com resultados visíveis. Também em 

Portugal já foram introduzidas quotas 

de género na política e na economia. 

O concerto inaugural do festival, 

cujo alinhamento é (quase) exclusi-

vamente preenchido por composito-

ras, solistas e maestrinas, põe Joana 

Carneiro a dirigir a Orquestra Sinfó-

nica do Porto num programa em que 

avulta a estreia portuguesa da peça 

Ciel d’hiver, da nlandesa Kaija Saa-

riaho (Compositora em Residência 

na Casa da Música em 2010), e inclui 

Sete concertos e uma conferência compõem o programa de um festival que quer resgatar os sons e a 
memória de nove séculos de história — numa instituição que permanece esmagadoramente masculina

Música
Sérgio C. Andrade

sandrade@publico.pt

também uma obra de Clotilde Rosa 

(1930-2017), Ricercari. 

“Estado de emergência” 

“Durante séculos, a composição e a 

direcção, em particular, foram acti-

vidades exclusivamente masculinas”, 

lembra Pacheco. Uma situação que 

tem vindo a mudar, também em Por-

tugal, mesmo se no domínio da direc-

ção de orquestra Joana Carneiro seja 

ainda um caso singular. 

“Na minha carreira, ser mulher 

tem sido irrelevante; tenho-me sen-

tido sempre muito bem-vinda em 

todas as orquestras com que tenho 

trabalhado”, disse ao PÚBLICO a 

maestrina titular da Orquestra Sin-

fónica Portuguesa. “No contexto 

social em geral”, nota, tem-lhe sido 

“mais difícil ser mãe”— teve quatro 

lhos, no intervalo de 15 meses. A 

maestrina sublinha que, no entanto, 

há ainda “um longo caminho a per-

correr” no que diz respeito ao aces-

so das mulheres às orquestras, e em 

particular ao topo destas, mas apon-

ta, em Portugal, o caso de Rita Blan-

co, a estudar em Manchester, “que 

terá uma carreira muito bonita”. 

No universo das estruturas resi-

dentes da própria Casa da Música, 

apenas duas mulheres têm actual-

mente cargos de direcção: Raquel 

Couto, à frente do Coro Infantil; e 

Ana Madalena Ribeiro, que che a o 

naipe dos segundos violinos da Sin-

fónica. A instituição nunca teve uma 

presidente do conselho de adminis-

tração, uma directora artística ou 

uma maestrina titular. A percenta-

gem de mulheres varia entre os dimi-

nutos 7% do Remix Ensemble e os 

esmagadores 79% do Coro Infantil; o 

Coro, com 53% de mulheres, a 

Orquestra Barroca, com 47%, e a 

Orquestra Sinfónica, com 25%, 

situam-se entre os dois extremos. 

“Nunca me senti discriminada por 

ser mulher; no meu caso, terá pesado 

mais a idade”, diz a violinista de 29 

anos. “O facto de ser mais nova, com 

menos experiência do que os restan-

tes membros do naipe, requereu uma 

responsabilidade acrescida para con-

quistar a con ança dos meus colegas, 

na maioria homens”, conta Ana 

Madalena Ribeiro. 

Já Raquel Couto dirige uma forma-

ção maioritariamente constituída por 

meninas. “Nestas idades, os rapazes 

valorizam mais o desporto”, diz a 

maestrina, que também nunca se 

sentiu discriminada na Casa da Músi-

ca mas não esquece que há um qua-

dro mental desfavorável. “À partida, 

as quotas não deveriam ser necessá-

rias, mas tem sido à custa delas que 

hoje temos mulheres chefes de par-

tidos; parece um passo ainda neces-

sário”, constata. 

Na sua programação regular, a 

Casa da Música tem vindo a dar espa-

ço às mulheres, embora elas se man-

tenham em minoria. Além de Kaija 

Saariaho, passaram já também pelo 

Porto, como compositoras e artistas 

residentes ou em associação, a sueca 

Karin Rehnqvist (2008), a sul-corea-

na Unsuk Chin (2014) e a russa Alina 

Ibragimova (2016). 

Ângela da Ponte foi a jovem com-

positora portuguesa em residência 

em 2011 (a escolha de uma mulher 

repetiu-se em 2014, com Ana Seara), 

no correr de um percurso em que, 

diz, nunca sentiu entraves por ser 

mulher. “Se alguma oportunidade 

não aconteceu, ter-se-á devido à qua-

lidade, ou falta dela, do meu traba-

lho”, admite. Mas compara a situação 

portuguesa com aquela que conhe-

ceu quando estudou em Birmingham, 

no ElectroAcoustic Studio Theatre: 

“As mulheres em Inglaterra querem 

ter mais voz, mais peso; em Portugal, 

não sei se por comodismo ou ainda 

pela herança do Estado Novo, a 

mulher é mais submissa.” 

A constatação deste estado das 

coisas inspirou State of(f) Emergen-

cies, que vai estrear no Música no 

Feminino. “Tudo está em estado de 

emergência: o clima, a economia, as 

relações humanas… É a consciência 

da emergência, mas com um senti-

mento de esperança”, descreve a 

compositora, que verá outra obra sua 

cantada pelo Coro Infantil, a encerrar 

o programa, ao lado de peças de So a 

Sousa Rocha e de outras protagonis-

tas mulheres da longa história da 

música, de Hildegard von Bingen a 

Lili Boulanger, de Katy Abbott a 

Andrea Ramsey.

7% 
Percentagem de 
instrumentistas do sexo 
feminino no Remix Ensemble  
da Casa da Música 
 

25% 
Percentagem de 
instrumentistas do sexo 
feminino na Orquestra 
Sinfónica do do Porto Casa da 
Música 
 

79% 
Percentagem de cantoras do 
sexo feminino no Coro Infantil 
da Casa da Música

Joana Carneiro, maestrina; Ana Madalena Ribeiro, chefe de naipe; e Ângela da Ponte, compositora
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Vitorino em lme, ou a história falada 
de um cantor “contador de histórias”

FOTOS: DR

Vitorino no filme: no Redondo, 
com os seus burros (“que são 
40”) e numa sessão de cante;  
e no Brasil, a desfilar no 
Carnaval do Rio, na Escola  
de Samba da Mangueira 

Tem um nome longo, o mesmo que 

Vitorino deu a um concerto seu no 

São Luiz, em Novembro de 2016: Não 

Sei do Que É Que Se Trata, mas não 

Concordo. Mas justi ca-se porque é 

uma frase nascida de uma história, 

e verdadeira, e o documentário que 

Jorge Paixão da Costa quis fazer em 

torno da vida e obra de Vitorino Salo-

mé é também um somatório de his-

tórias. “Sou um fã do Vitorino há 

muitos anos”, diz o realizador ao 

PÚBLICO. “Gosto muito dele como 

autor, como cantor, gosto da simpli-

cidade dele e acho que é um excelen-

te contador de histórias. Revejo-me 

muito nessas coisas, porque os meus 

lmes, as minhas séries, também são 

histórias.” Mostrado pela primeira 

vez na quarta-feira, em Lisboa, no 

Auditório de Telheiras, vai ser apre-

sentado hoje na terra natal de Vito-

rino, no Centro Cultural do Redon-

do, às 19h (entrada gratuita). 

O documentário, a que Jorge Pai-

xão da Costa deitou mãos depois de 

iniciar um outro dedicado a uma 

gura incontornável do jazz (Jazzé 

Duarte, estreado em 2018), tinha por 

objectivo, a rma, ser “uma espécie 

de apanhados dos 40 anos de carrei-

ra, e como é que ele via isso”. Arran-

cou com apoios da SPA e da GDA e 

posteriormente da RTP, o que, diz 

ele, permitiu uma rodagem mais 

ambiciosa. “Graças ao apoio e ao 

interesse do serviço público de tele-

visão conseguimos ir mais além.” 

Além do material lmado agora, em 

vários lugares, o lme inclui muitas 

imagens de arquivo, algumas nunca 

vistas. “Esse material era do próprio 

Vitorino, ele deu-nos uma mala cheia 

de lmes, uma série de coisas inédi-

tas. E tínhamos ali matéria-prima 

que não esperávamos.” 

Évora, Lisboa, Paris 
O lme, que se inicia com uma ima-

gem aérea da paisagem alentejana, 

“aterrando” em plena sessão de can-

te, com Vitorino entre pares no 

Redondo, passa daí para a infância, 

para os jogos ancestrais que desapa-

receram, para o surgimento da tele-

Leitaria Garrett, à qual dedicou um 

disco (“nunca lá vi beber muito lei-

te”), os primeiros LP gravados “com 

amigos da Amareleja e do Redondo” 

e outros músicos com carreiras mais 

antigas ou paralelas à sua. Isto num 

tempo que que o cante “era conside-

rado coisa de pobres e de velhos; ou 

de casados”. Não dos jovens, que o 

ignoravam. Mas vemos Vitorino jun-

to dos seus burros (“que são 40”), no 

Redondo, ouvimo-lo contar histórias 

que exaltam as qualidades daqueles 

animais e eles servem-lhe de mote 

para dizer: “O cante alentejano é tão 

livre como estes burros.” 

Brasil, Cuba, Argentina 
Depois vêm o Brasil, para onde foi 

pela primeira vez em 1979, des lando 

no Carnaval do Rio com a Escola de 

Samba da Mangueira, onde se liou 

(“tenho carteirinha”); Cuba, onde 

gravou um disco (La Habana 99); e a 

Argentina, onde dez anos depois gra-

vou outro (Tango, El Perro Negro Can-

ta, 2009). 

E o disco só com letras de António 

Lobo Antunes, anterior a estas via-

gens (Eu Que Me Comovo por tudo e 

por nada, 1992), que ele põe na linha 

da frente dos seus melhores traba-

lhos. Diz mais adiante que se habituou 

“à narrativa dos contos”, e ouvimo-lo 

contar en m a história quer dá título 

ao lme: a de uma assembleia do 

Redondense Futebol Clube, onde, em 

pleno debate, entrou um seu compa-

dre do Redondo (Zé Embirra, carpin-

teiro), pediu a palavra, e, quando lha 

deram, disse apenas: “Não sei do que 

é que se trata, mas não concordo.” 

Ao pé de uma portentosa azinheira 

(“deve ter aí uns 70 anos”), Vitorino 

diz que em pequeno “tinha a mania 

de ter uma casinha na árvore”. Num 

horizonte que lembra o de um lme 

americano, vai dizendo que os wes-

terns “sempre foram” o seu imaginá-

rio. E recorda que no disco Os Malte-

ses (1977) já havia esse ambiente, de 

western. Por m, ouvimo-lo dizer 

“tenho por companheira a natureza”; 

e ela está ali, no morno entardecer 

alentejano. E ca no ar esta canção: 

“Eu hei-de ir, hei-de voltar com o 

tempo…”

Jorge Paixão da Costa quis pôr a “vida e obra de Vitorino Salomé” em lme e assim nasceu Não Sei do Que  
É Que Se Trata, mas não Concordo, que vai ser apresentado hoje no Redondo e posteriormente na RTP

Documentário 
Nuno Pacheco

nuno.pacheco@publico.pt

visão — “que foi mágica” quando ali 

apareceu, diz o cantor, numa terra 

onde “havia uma certa permissão de 

alguma boémia rural”. E depois um 

estreitar de horizontes: “É difícil a 

gente largar a terra onde nasceu e 

onde brincou. Não tenho dúvidas. 

Mas a partir de determinada altura, 

da adolescência, o horizonte é muito 

vasto e isola-nos completamente.” E 

foi aí que lhe surgiu “a ânsia de ir, 

pelo menos, a Évora”, onde estudou. 

De Évora a Lisboa foi um salto (viu 

uma revista, aos 16 anos, e foi ines-

quecível), e foi outro até Paris. Queria 

tentar a BD (era admirador do Charlie 

Hebdo), mas acabou como caviste (a 

cuidar de uma adega no boulevard 

Saint-Michel) e como cantor de rua, 

no metro. Soube depois que Jorge 

Palma cantava lá em baixo, enquanto 

ele cantava à entrada, cá em cima. 

Depois vêm à conversa José Afonso 

(“que criou um espaço de palco rigo-

rosamente universal”), a defunta 

Deu-nos uma mala 
cheia de lmes,  
de coisas inéditas.  
E tínhamos ali 
matéria-prima que 
não esperávamos 
Jorge Paixão da Costa 
Realizador
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Comic Con Portugal: gelados, 
cabeças cortadas e castelos

A sexta edição da versão 
portuguesa da convenção 
de cultura pop, a segunda 
em Algés, continua  
até amanhã

Cultura pop
Rodrigo Nogueira

rodrigo.nogueira@publico.pt

Todo o universo da cultura pop está no Passeio Marítimo de Algés até amanhã

Uma pequena carrinha alusiva a 

Stranger Things gerava uma la para 

receber gelados e gomas. À direita, 

uma estrutura com caras de Jennifer 

Lopez, Cardi B ou Constance Wu 

tinha dançarinas num varão ao som 

de Michael Jackson, uma forma de 

promover Ousadas e Golpistas, o vin-

douro lme de Lorene Scafaria em 

que um grupo de strippers rouba e 

vigariza ricos nova-iorquinos. À 

esquerda, dava para ver areia, pal-

meiras e um mini-half pipe de skate 

numa zona referente a L.A.’s Finest: 

Polícias de Los Angeles, uma série de 

polícias do AXN, da qual saía, bem 

alto, Diamonds & Wood, tema do 

mítico duo de rap texano UGK. Tudo 

isto acontecia ao mesmo tempo, 

debaixo de um calor abrasador e 

com a música em con ito, na quinta-

feira à tarde, no primeiro dia, ainda 

com pouca gente, da sexta edição, 

da Comic Con Portugal, a convenção 

de cultura pop, pela segunda vez a 

decorrer em Algés. 

Pouco antes, num painel de apre-

sentação do lme, era revelado o 

PEDRO FAZERES

trailer de Bruno Aleixo — O Filme 

uma semana antes de o resto do país 

o poder ver. A meio do painel, um 

cabo no tecto do pavilhão temporá-

rio montado no Passeio Marítimo de 

Algés soltou-se e uma parte da ins-

talação eléctrica ia caindo do tecto, 

obrigando as pessoas a levantarem-

se, acabando por nunca chegar ao 

chão. Ainda era possível ver, nou-

tras parte do recinto, os últimos 

pregos a serem pregados por traba-

lhadores. 

A Comic Con não é só o universo 

do cosplay, dos super-heróis, dos 

videojogos, dos jogos de tabuleiro 

ou de cartas, dos livros de culto, das 

estrelas do YouTube, das antestreias 

de séries, da cção cientí ca ou da 

banda desenhada. É o domínio de 

tudo o que de alguma forma possa 

ter fãs, do mais novo ao mais velho, 

do fã de Dungeons & Dragons ao miú-

do que quer participar num casting 

de voz para a dobragem de Frozen 

II. Por todo o lado, fora dos pavi-

lhões onde decorrem os painéis, 

marcam presença todo o tipo de 

marcas e objectos da cultura pop. E 

não é fácil escapar-lhes. Há cabeças 

cortadas de The Walking Dead, da 

FOX, perto de uma zona da AMC, 

que passa Fear the Walking Dead, 

não muito longe de um carro que 

antecipa a nova série da HBO inspi-

rada no universo de Watchmen, o 

clássico da banda desenhada criado 

por Alan Moore, nem de um drácar 

que o TVSéries montou para assina-

O autor e ilustrador português 

André Letria venceu por unanimi-

dade o Prémio Nacional de Ilustra-

ção com o livro A Guerra, revelou 

ontem a Direcção-Geral do Livro, 

Arquivos e Bibliotecas (DGLAB). 

O júri destacou “a grande matu-

ridade plástica e estética do traba-

lho de André Letria, a qualidade do 

objecto, a cadência e o ritmo das 

páginas, assim como uma segura e 

sensível paleta cromática”. 

André Letria fez este livro com o 

escritor, e também seu pai, José Jorge 

Letria, e é a segunda vez que vence 

o Prémio Nacional de Ilustração, 20 

anos depois de ter sido reconhecido 

com Versos de fazer ó-ó, também com 

texto de José Jorge Letria. Noutras 

edições obteve várias menções espe-

ciais por outros álbuns ilustrados. A 

Guerra, editado em 2018 com selo da 

Pato Lógico, tem obtido reconheci-

mento internacional, nomeadamen-

te nos Estados Unidos, Alemanha e 

Coreia do Sul. 

O júri atribuiu menções especiais 

a Susa Monteiro, pelo livro Sonho, 

e a Mariana Rio, pelas ilustrações de 

A Casa da Doutora Farnsworth. 

O prémio, no valor de dez mil 

euros, será entregue a 13 de Outu-

bro, no Fólio-Festival Literário 

Internacional de Óbidos. 

André Letria  
vence Prémio 
Nacional  
de Ilustração

Ilustração

Com A Guerra, o autor  
e ilustrador André Letria 
bisa, 20 anos depois,  
o Prémio Nacional  
de Ilustração

lar a quinta temporada de Vikings. 

Uma pessoa pode ir à Comic Con 

para ver os painéis, com maior ou 

menor a uência, mas também é pos-

sível ir só dar saltos num castelo insu-

ável de Desencantamento, a série 

animada que Matt Groening criou 

para o Net ix, jogar inúmeros tipos 

de videojogos, pedir autógrafos, 

comprar livros, jogos, lmes, gad-

gets, bonecos, roupa e tudo o mais 

que se possa imaginar. 

Numa escolha completamente 

insólita para alguém que tenha visto 

um lme do realizador, existe um 

jogo cheio de luzes em que uma pes-

soa tem de carregar o mais rapida-

mente possível num botão para ven-

der Ad Astra, o novo lme do con-

templativo James Gray. Fazia parte 

de uma zona com outras combina-

ções mais óbvias, tais como um jogo 

de tiros para promover o próximo 

Exterminador Implacável, ou um de 

socos a antecipar o reboot de Os Anjos 

de Charlie, ambos com estreia mar-

cada para o nal de Outubro. 

A Comic Con essa, acaba amanhã, 

e por Algés ainda vão passar nomes 

como Avi Nash, de The Walking Dead, 

Benedict Wong, do Universo Cine-

matográ co Marvel e Projecto 

Gemini, Millie Bobby Brown, da já 

mencionada Stranger Things, 

Anthony Carrigan, de Barry, poden-

do ainda haver nomes só con rma-

dos à última hora.

São 2200 as obras de arte arrestadas 

no processo judicial solicitado por três 

bancos credores, aos quais Joe Berar-

do deve quase mil milhões de euros, 

con rmou ao PÚBLICO fonte próxima 

do empresário. O processo colocado 

pela CGD, BCP e Novo Banco à Asso-

ciação Colecção Berardo, que detém 

as colecções de arte do empresário 

madeirense, já arrestou mais do dobro 

das obras depositadas no CCB, noti-

ciou ontem o Jornal Económico. 

No CCB foram arrestadas mil obras 

de arte, 862 das quais fazem parte do 

acordo estabelecido entre o Estado 

e Berardo para a exibição desta 

colecção de arte moderna e contem-

porânea que está desde 2006 em 

Belém. Segundo o jornal, as restan-

tes 1200 foram arrestadas no Aliança 

Underground Museum, em Sanga-

lhos (Aveiro), e no Bacalhôa Buddha 

Eden, no Bombarral.  

O arresto judicial da Colecção 

Berardo foi noticiado pelo PÚBLICO 

no nal de Julho, mas na altura o 

empresário não con rmou ter rece-

bido a noti cação do arresto. 

No início de Agosto, o Jornal Eco-

nómico já tinha noticiado que o arres-

to podia abranger mais 1200 obras 

da Associação Colecção Berardo 

(ACB), acrescentando ontem que a 

ACB, proprietária das obras, foi noti-

cada a 4 de Setembro.  

“Foram todas as obras arrestadas, 

o que só comprova que não existia 

qualquer risco de extravio”, diz a 

mesma fonte ao PÚBLICO, contestan-

do a necessidade da providência cau-

telar enquanto se aguarda a decisão 

do tribunal em relação à penhora dos 

títulos da ACB e da colecção. 

Os advogados de Berardo vão ago-

ra opor-se ao arresto. “Não só vai ser 

deduzida oposição como também 

solicitada reparação dos elevados 

prejuízos causados ao bom-nome da 

única instituição que permitiu aos 

portugueses ter contacto com os 

maiores movimentos de arte moder-

na mundiais”, a rma a fonte. 

Joe Berardo 
confirma  
arresto de 
2200 obras

Colecção de arte
Isabel Salema

O arresto judicial 
já atingiu mais do dobro 
das obras do Museu 
Berardo

isabel.salema@publico.pt Ilustração de André Letria
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De seg a sex das 09H às 19H 
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INFO: 210 111 010

CONHEÇA 
AS NOSSAS
COLECÇÕES DE 

loja.publico.pt

MÚ
SIC

A

Insolvência de João Pedro Sousa Rodrigues
E Fátima Tânia Teixeira Rodrigues

Tribunal Judicial da Comarca da Madeira - Juízo de Comércio do Funchal – Juiz 2
Processo n.º 3776/18.5T8FNC

C 61.558,25€
2 PISOS COM TERRAÇO
(A.C. 111m2 e A.D. 157m2) 

Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt

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

CONHEÇA AS NOSSAS COLECÇÕES 
DE MÚSICA, LITERATURA, CINEMA, 
BANDA DESENHADA, HISTÓRIA E VINHOS

AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A.

AVISO
INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

16/09/2019 – DAS 09:00H ÀS 18:00H

Rua Doutor Joaquim Simões, Alameda dos Plátanos e Rua Augusto 
Ramos – – Município de Estarreja

O Presidente do Conselho de Administração
Fernando Vasconcelos, Eng.

Reabilitação e Reforço dos Viadutos Sul e Norte 

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) informa que irá efetuar obras de Reabilitação e Reforço dos 

Ins. de Edmundo Eduardo Reis das Neves e Auzinda Simões Casaca das Neves
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte - Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira – Juiz 2

Processo nº 590/19.4T8VFX

€
Outeiro do Casal (A.C. 140,37m2 e A.D. 1128m2)

 (áreas de 20m2 a 400m2)

Freguesia de Campelo Terrenos de Cultura

Abertura de propostas na Av. Quinta Grande nº 3 R/C DTO.,
2610-153 Alfragide

Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt

www.cparaiso.pt
Insolvência de Ladrilis Materiais para Construção e Decoração Lda.

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo de Comércio de Lisboa – Juiz 3
Processo n.º 1495/09.2TYLSB

TERRENO P/ CONSTRUÇÃO
(c/ 2000m2 169.575,00€

CHARNECA DA CAPARICA
ALMADA

Vale Rosal, Marco Cabaço.

Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt
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EDIFÍCIO 
DIOGO CÃO

DOCA DE ALCÂNTARA 

NORTE, LISBOA

(JUNTO AO 
MUSEU DO ORIENTE)

HORÁRIO: 

2.ª – 6.ª FEIRA: 9H – 19H 
           SÁBADO: 11H – 17H

OFEREÇA 
CULTURA

INFO: 210 111 010

TRIBUNAL JUDICIAL 
DA COMARCA 

DE LISBOA
Juízo Central Cível de Lisboa 

- Juiz 6
Processo: 7074/15.8T8LSB

ANÚNCIO
Ação Popular
Autor: Odc - Observatório da Concorrên-
cia, Associação
Réu: Sport TV Portugal SA
Faz-se saber que nos autos acima 
identificados, são citados os UTILIZA-
DORES FINAIS DOS CANAIS SPORT 
TV E CLIENTES DA TELEVISÃO POR 
SUBSCRIÇÃO, para no prazo de 30 dias 
após a publicação do anúncio, passarem 
a intervir no processo a título principal, 
querendo, aceitando-o na fase em que se 
encontrar e ainda para dentro do mesmo 
prazo, declararem nos autos se aceitam 
ou não ser representados pelo Autor 
ou se, pelo contrário se excluem dessa 
representação, nomeadamente para o 
efeito de não lhe serem aplicáveis as 
decisões proferidas, sob pena de a sua 
passividade valer como aceitação, sem 
prejuízo de recusa pelo representado até 
ao termo da produção de prova ou fase 
equivalente, por declaração expressa nos 
autos, tudo nos termos do n.º 1 do art.º 
15.º da Lei n.º 83/95.
Consigna-se que o pedido consiste em que 
seja declarado que a Sport TV violou conti-
nuamente o direito da concorrência europeu 
e português, entre janeiro de 2005 e junho 
de 2013, período em que era monopolista, 
causando danos aos utilizadores finais dos 
canais Sport TV e a todos os clientes da tele-
visão por subscrição, e que seja condenada 
a indemnizá-los, tudo como melhor consta 
do duplicado da petição inicial.
É obrigatória a constituição de mandatá-
rio judicial.
N/ Referência: 389827354
Lisboa, 11-09-2019.

A Juíza de Direito - Dr.ª Emília Palma
A Oficial de Justiça - Fernanda Matos

Público, 14/09/2019

EMPREGO

PESQUISE
EMPREGO AQUI

EM PARCERIA COMINSCREVA-SE EM
EMPREGO.PUBLICO.PT

Sede: Quinta do Peru, Freguesia da Quinta do Conde, Sesimbra
Pessoa Colectiva n.º 503 239 410

ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Exmos. Sócios do Clube de Golf 
Quinta do Peru para a Assembleia Geral a ter lugar 
na sede social, no local acima referido, no próximo 
dia 6 de Outubro 2019, pelas 15h00 horas, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

 1. Aprovação das contas do exercício de 2019;
 2. Aprovação do Relatório de Gestão de 2019;
 3. Aprovação do Orçamento para 2019 e infor-

mação sobre a respectiva execução orçamental;
 4. Outros assuntos de interesse.

Podem participar na Assembleia os Sócios que se 
encontrem no pleno gozo dos seus direitos sociais, 
sendo as deliberaçõers tomadas por maioria dos 
Sócios presentes ou representados.

No caso de a Assembleia não poder ser constituída 
à hora marcada por não se encontrarem presentes 
a maioria dos sócios, a Assembleia reunirá 30 minu-
tos depois com a presença de qualquer número de 
sócios.

Quinta do Peru, 06 de Setembro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Paulo Spínola

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

Agrupamento Escolas Carolina Michaelis
Aviso

Nos Termos da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 abril, torna-se público 
que se encontra aberto, o procedimento concursal para 2 contratos 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo 
parcial, para efeitos de assegurar os serviços de limpeza, vigilância 
de alunos e tarefas inerentes à categoria de Assistente Operacional 
de acordo com o aviso n.º 14222/2019 publicado no Diário da Repú-
blica II Série n.º 176 de 13 de setembro de 2019.
NOTA: Este concurso é válido para eventuais contratações que ocor-
ram durante o ano escolar 2019/2020.
Porto, 13 de setembro 2019

O Diretor, José Manuel Perdigão Barros Monteiro Novais

Aviso 
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 11.º da Por-
taria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público 
que se encontra aberto um procedimento concursal 
com vista ao preenchimento de dois (2) postos de 
trabalho, na carreira e categoria de técnico superior, 
do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério 
das Finanças, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, pelo 
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação 
do Aviso n.º 14072/2019, no Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 174, de 11 de setembro de 2019 (também 
disponível no sitio da internet da Secretaria-Geral do 
Ministério das Finanças, em www.sgmf.gov.pt, na área 
de procedimentos a decorrer). 

O procedimento encontra-se também publicitado na 
bolsa de emprego público (BEP), acessível em www.
bep.gov.pt. 

13 de setembro de 2019

O Secretário-Geral Adjunto do Ministério das Finanças,
Adérito Duarte Simões Tostão

MARIA LIBERDADE SIMPLÍCIO
CASALEIRO MOYSAN

FALECEU
Sua Família participa o seu falecimento e que o seu corpo se 
encontrará em câmara-ardente, hoje, dia 14, a partir das 18:00 
horas no Complexo Funerário de Cascais (Alcabideche). A 
cremação será realizada amanhã, dia 15, às 10:00 horas. A 
cerimónia religiosa terá início às 09:30 horas.

 Agência Funerária Magno - Alvalade
Servilusa - Número Verde Grátis 800 204 222

Funerária Serra das Minas - Telf. 216006994/969442880
Serviço Funerário Permanente 24 Horas

Centro Hospitalar Psiquiátrico
de Lisboa

Faz-se público que, de acordo com o aviso n.º 
14149/2019, foi publicado no Diário da República, 2.ª 
Série n.º 175 de 12-09-2019, o Centro Hospitalar Psi-
quiátrico de Lisboa, procedeu à abertura de Procedi-
mento Concursal para recrutamento de trabalhador 
com relação jurídica de emprego público previamente 
constituída por tempo indeterminado, para preenchi-
mento de 1 (um) posto de trabalho do mapa de pes-
soal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, da 
carreira e categoria de técnico superior.

Para qualquer esclarecimento, contactar o Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, no horário das 9:00 às 
15.30 horas, através do telefone 217917000, extensão 
1290.

Lisboa, 12 de setembro de 2019

P´O Conselho Diretivo
Fernanda Santos - Vogal Executiva

REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

Consulado-Geral do Brasil em Lisboa

EDITAL DE CASAMENTO
Doralice Lincoln, Vice-Cônsul do Brasil 
em Lisboa, usando das atribuições que 
lhe confere o art.º 18 da Lei de Introdução 
ao Código Civil, faz saber que pretendem 
casar Danilo Paulo Siqueira, natural 
de Boa Vista, Roraima, Brasil, nascido 
a 21/12/1993, residente e domiciliado 
na Rua Gil Vicente, Lt. 1420, Quinta do 
Conde, Portugal, Código Postal: 2975-
276, nesta jurisdição consular, filho de 
Daniel Abidon Siqueira e de Adna Mazali 
Siqueira e Luana Souza Soares, natural 
de Itamaraju, Bahia, Brasil, nascida a 
14/08/1986, residente e domiciliada na 
Rua Mata de São Mateus, n.º 11 - R/C 
Drt., Oeiras, Portugal, Código Postal: 
1495-738, nesta jurisdição consular, filha 
de Joacy de Souza Soares e de Jareide 
Santos Souza.
Apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art.º 1.525 do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o na forma da Lei. Lavrado o 
presente para ser afixado em lugar visível 
da Chancelaria deste Consulado-Geral.

Karina Codeço Barone
Oficial de Registro Civil “ad-hoc”

TRIBUNAL JUDICIAL 
DA COMARCA 

DE LISBOA NORTE
Juízo Local Cível de Loures 

- Juiz 3
Processo: 7331/19.4T8LRS

ANÚNCIO
Acompanhamento de Maior
Requerente: Maria da Concei-
ção Oliveira Ramadas
Beneficiário: Elisabete do Ro-
sário Ramadas de Oliveira
Faz-se saber que foi distribuído 
neste tribunal, o processo de 
Acompanhamento de Maior 
em que é requerida Elisabete 
do Rosário Ramadas de Oli-
veira, nascida em 15/11/1975, 
filha de Maria da Conceição 
Ramadas e de Ramiro Alves 
Oliveira, com domicílio: Rua 
São Teotónio, N.º 35, Quinta 
do José Luís, 1675-064 PON-
TINHA, com vista à determina-
ção de medidas adequadas ao 
acompanhamento por razões 
de deficiência da beneficiária.
N/ Referência: 142244798
Lisboa, 11-09-2019.

A Juíza de Direito
Dr.ª Cristina Graça Mira

O Oficial de Justiça
Jocelino Martins

Público, 14/09/2019
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Insolvência de N & F - Comércio e Distribuição Alimentar, Lda. - Processo nº 772/16.0T8VIS

Encerra dia 17 de Setembro de 2019 15h40

Citroen C5

500,00€

Insolvência de Corzinhas da Rua - Sociedade de Tintas, Unipessoal Lda.- Processo nº 9790/19.6T8LSB

Encerra dia 20 de Setembro de 2019 15h25

Opel Corsa B - Combo

100,00€

Insolvência de Treseles Merceeiros, Lda. - Processo nº 10003/19.6T8LSB

Encerra dia 20 de Setembro de 2019 15h30

Ford Transit 330M

1.000,00€

Insolvência de Ricardo Miguel Gomes Rodrigues - Processo nº 3390/17.2T8VFX

Encerra dia 27 de Setembro de 2019 15h50

Honda Civic 1.5 I VTEC-E

200,00€

Insolvência de Ricardo Miguel Gomes Rodrigues - Processo nº 3390/17.2T8VFX

Encerra dia 27 de Setembro de 2019 15h55

Mercedes-Benz C200 D

400,00€

Insolvência de Ricardo Miguel Gomes Rodrigues - Processo nº 3390/17.2T8VFX

Encerra dia 27 de Setembro de 2019 16h00

Volkswagen Golf

300,00€

Insolvência de Treseles Merceeiros, Lda. - Processo nº 10003/19.6T8LSB

Encerra dia 20 de Setembro de 2019 15h25

1.300,00€

Arcas | Mobiliário| Expositores

Insolvência de Cantar Vitórias - Restaurantes, Lda. - Processo nº 5577/18.1T8GMR

Encerra dia 23 de Setembro de 2019 15h10

1.900,00€

Recheio Restaurante | Cozinha 

Insolvência de Corzinhas da Rua - Sociedade de Tintas, Unipessoal Lda.- Processo nº 9790/19.6T8LSB

Encerra dia 20 de Setembro de 2019 15h25

Tintas | Ferramentas | Expositores

800,00€

Insolvência de Dai - Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, S.A. - Processo nº 1860/18.4T8STR

Encerra dia 18 de Setembro de 2019 15h10

300,00€

Sementeira

500,00€

Sementeira

900,00€

Tapete transportador

1.000,00€

Empilhador Nissan

1.000,00€

Empilhador Nissan

1.000,00€

Empilhador Nissan

2.000,00€

Pá carregadora Case

4.000,00€

Pá carregadora Case Pá carregadora Case

4.000,00€

Insolvência de José Rodrigo Leal e Outra - Processo nº 446/19.0T8VFX

Encerra dia 16 de Setembro de 2019 15h55

Opel Corsa A 1.2 S

200,00€

Insolvência de Dai - Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, S.A. - Processo nº 1860/18.4T8STR

Encerra dia 18 de Setembro de 2019 15h05

“PATI”

Marca Internacional

Sujeito Aprovação

Insolvência de Económico TV - New Média, S.A. - Processo nº 26379/16.4T8LSB

Encerra dia 18 de Setembro de 2019 15h55

Marca Nacional

Sujeito Aprovação

Insolvência de DCA - Comércio e Importação de Veículos e Peças, Lda. - Processo nº 3720/18.0T8STS

Encerra dia 23 de Setembro de 2019 15h00

Acções

Sujeito Aprovação

Insolvência de Disconto - Distribuidora de Bens de Consumo, S.A. - Processo nº 5262/17.1T8VNG

Encerra dia 23 de Setembro de 2019 15h20

Quotas

Sujeito Aprovação

Insolvência de Disconto - Distribuidora de Bens de Consumo, S.A. - Processo nº 5262/17.1T8VNG

Encerra dia 23 de Setembro de 2019 15h25

“Disconto Viagens e Turismo Unipessoal, Lda.”

Quotas

Sujeito Aprovação

Insolvência de Disconto - Distribuidora de Bens de Consumo, S.A. - Processo nº 5262/17.1T8VNG

Encerra dia 23 de Setembro de 2019 15h15

Marcas Nacionais

Sujeito Aprovação

Ligeiros de Passageiros / Mercadorias

2006 2008

g g
Leilão encerra no dia 27 de Setembro de 2019 15h00.

200888

diadia 2727 de Setembro de 20

20112002 200666 2007

019 15h00.019

201111 2007200777 2008200888 200900999 2011

1999 2001

Leilão encerra no dia 04 de Outubro de 2019 15h00.

200111

dia 404 de Outubro de 2019

20021999 19999 2000

15h00.19

200222 2005200555 2007200777 200900999 2010

Doosan

Leilão encerra no dia 04 de Outubro de 2019 15h50.Leilão encerrra no d

Manitou sannn

15h50.

JCB

Máquinas

Veículos | Equipamentos | Quotas | Acções

Para  C O M P R A R
É preciso  C O N F I A R

WWW.ONEFIX-LEILOEIROS.PT Informações para: Sede: 
Telefone: 

Leilões Eletrónicos

-Não dispensa a consulta das Condições Gerais de Venda (Disponíveis no site e na brochura).
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SAIR

CINEMA 

Lisboa  
Cinema City Alvalade 
Av. de Roma, nº 100. T. 218413040 
Era Uma Vez em... Hollywood M16. 18h30, 
21h40; Variações M12. 15h15, 17h25, 19h35, 
21h50; Blinded by the Light - O Poder da 
Música M12. 13h30; O Falcão Manteiga de 
Amendoim M12. 11h20, 13h20; Planeta 
Willy M6. 11h15, 13h15 (V.Port./2D); Dor e 
Glória M16. 13h25, 15h50, 19h, 21h30; It: 
Capítulo 2 M16. 15h40; O Pintassilgo 15h20, 
18h20, 21h20; UglyDolls M6. 11h30 (V.
Port./2D); Angry Birds 2 - O Filme M6. 11h10 
(V.Port./2D)   
Cinema Ideal 
Rua do Loreto, 15/17. T. 210998295 
Vem e Vê M16. 14h; Dor e Glória M16. 18h, 
21h30; Santiago, Itália M12. 16h30, 20h   
CinemaCity Campo Pequeno 
Centro de Lazer. T. 217981420 
O Rei Leão M6. 11h20, 13h50, 16h20 (V.
Port./2D); Velocidade Furiosa: Hobbs e 
Shaw M12. 16h30, 21h25, 00h20; Era Uma 
Vez em... Hollywood M16. 15h25, 18h35, 
21h45, 00h15; Angry Birds 2 - O Filme M6. 
11h30, 15h30 (V.Port./2D); Tudo Bons 
Meninos M14. 13h40, 19h35; Variações M12. 
13h10, 15h20, 17h30, 19h40, 21h50; Assalto 
ao Poder M14. 22h10, 00h30; 47 Metros: 
Medo Profundo M14. 11h40, 13h35, 20h;  
Blinded by the Light - O Poder da Música  
M12. 13h30; Planeta Willy M6. 11h15, 13h15 
(V.Port./2D); Dor e Glória M16. 19h15, 21h35;  
It: Capítulo 2 M16. 13h10, 16h, 17h40, 18h50, 
21h, 24h; O Pintassilgo 15h40, 18h40, 
21h40, 00h10; Os Sete Anões e os Sapatos 
Mágicos M6. 11h25, 13h25, 15h40, 17h35 (V.
Port./2D); Toy Story 4 M3. 11h25 (V.Port./2D)   
Cinemas Nos Alvaláxia  
Estádio José Alvalade. T. 16996 
O Terramoto M12. 13h35, 16h10, 21h50, 
00h35; O Rei Leão M6. 10h40, 13h20, 16h, 
18h40 (V.P./2D), 21h20, 00h10 (V.O./2D); Era 
Uma Vez em... Hollywood M16. 14h, 17h30, 
21h, 23h25; Angry Birds 2 - O Filme M6. 
10h50, 13h15, 15h30, 18h10 (V.P./2D);  
Ibiza M12. 14h20, 16h35, 21h45, 00h05;  
Variações M12. 13h25, 16h05, 18h35, 21h05, 
00h30; Assalto ao Poder M14. 13h10, 16h15, 
18h55, 21h35, 00h25; Ready or Not - O 
Ritual M16. 13h20, 15h55, 18h20, 20h45, 
00h20; 47 Metros: Medo Profundo M14. 
20h55, 00h30; Dor e Glória M16. 21h15, 
24h; It: Capítulo 2 M16. 13h30, 17h10, 
20h50, 23h40; Mas Que Avó é Esta?! M12. 
19h10; Killerman: A Lei das Ruas 19h;  
Segredos Oficiais M14. 19h05; O Quarto 
dos Desejos M16. 13h40, 16h25, 21h40, 
00h15; O Pintassilgo 11h, 13h30, 17h, 21h10, 
23h50; Os Sete Anões e os Sapatos 
Mágicos M6. 11h10, 13h30, 15h45, 18h15 (V.
Port./2D); Troll e o Reino de Ervod M6. 11h20 
(V.Port./2D)   
Cinemas Nos Amoreiras 
Av. Eng. Duarte Pacheco. T. 16996 
O Rei Leão M6. 13h10, 15h50, 19h (V.P./2D);  
Era Uma Vez em... Hollywood M16. 13h20, 
16h40, 20h20, 23h40; Ibiza M12. 21h40, 
23h50; Variações M12. 13h, 15h40, 18h30, 
21h30, 00h10; Blinded by the Light - O 
Poder da Música M12. 18h40; Dor e Glória  
M16. 12h40, 15h20, 18h10, 21h10, 23h45; It: 
Capítulo 2 M16. 13h30, 17h, 20h30, 24h;  
Segredos Oficiais M14. 18h20; O 
Pintassilgo 12h20, 15h30, 21h20, 00h30;  
Amazing Grace M6. 13h40, 16h10, 21h, 
23h10   
Cinemas Nos Colombo 
Av.  Lusíada. T. 16996 
O Rei Leão M6. 12h30, 15h20 (V.Port./2D), 
18h, 20h40, 23h20 (V.Orig./2D); Era Uma 
Vez em... Hollywood M16. 12h40, 16h10, 
20h, 23h30; Variações M12. 13h, 15h40, 
18h10, 21h10, 23h40; Assalto ao Poder M14. 
13h10, 15h50, 18h30, 21h30, 00h10; 47 
Metros: Medo Profundo M14. 22h, 00h20;  
Dor e Glória M16. 18h20; It: Capítulo 2 M16. 

19h50; Angry Birds 2 - O Filme M6. 11h15, 
13h25, 15h30, 17h40 (V.Port./2D); Tudo Bons 
Meninos M14. 00h25; Ibiza M12. 22h;  
Variações M12. 11h20, 13h10, 15h20, 17h30, 
19h40, 21h50; Assalto ao Poder M14. 16h30, 
21h35; Ready or Not - O Ritual M16. 00h30;  
47 Metros: Medo Profundo M14. 13h30;  
Blinded by the Light - O Poder da Música  
M12. 00h10; Planeta Willy M6. 11h25, 13h25 
(V.Port./2D); Dor e Glória M16. 18h20; It: 
Capítulo 2 M16. 13h10, 15h30, 18h50, 
20h50, 21h40, 24h; O Quarto dos Desejos  
M16. 22h10, 00h20; O Pintassilgo 15h40, 
18h40, 21h, 23h55; Os Sete Anões e os 
Sapatos Mágicos M6. 11h50, 13h50, 15h50, 
17h50 (V.Port./2D); A Vida Secreta dos 
Nossos Bichos 2 M6. 11h15 (V.Port./2D);  
UglyDolls M6. 11h45 (V.Port./2D)   
UCI UBBO 
Estrada Nacional 249/1, Venteira.   
O Rei Leão M6. 13h30, 16h10 (V.P./2D);  
Velocidade Furiosa: Hobbs e Shaw M12. 
13h15, 16h05, 18h55, 21h40, 00h10; Era Uma 
Vez em... Hollywood M16. 13h30, 17h, 21h10, 
23h50; Angry Birds 2 - O Filme M6. 13h45, 
16h30, 18h50 (V.Port./2D); Variações M12. 
13h45, 16h25, 19h, 21h35, 00h25; Assalto ao 
Poder M14. 14h, 16h40, 19h10, 21h40, 
00h05; 47 Metros: Medo Profundo M14. 
21h40, 00h25; Planeta Willy M6. 14h, 16h20 
(V.Port./2D); Dor e Glória M16. 18h55, 21h25, 
00h10; It: Capítulo 2 M16. 13h25, 16h50, 
21h30, 23h55; Mas Que Avó é Esta?! M12. 
19h05, 21h35, 00h25; O Pintassilgo 14h15, 
17h30, 21h20, 00h10; Os Sete Anões e os 
Sapatos Mágicos M6. 14h10, 16h45, 19h05 
(V.Port./2D); Chhichhore 21h15   

Cascais  
Cinemas Nos CascaiShopping 
CascaiShopping-EN 9. T. 16996 
Era Uma Vez em... Hollywood M16. 19h30, 
23h; A Vida de Um Campeão M12. 13h30, 
16h; Angry Birds 2 - O Filme M6. 11h, 13h40, 
16h40 (V.Port./2D); Ameaça em Alto 
Mar M12. 18h40; Variações M12. 12h45, 
15h20, 18h, 21h10, 23h50; Assalto ao 
Poder M14. 13h, 15h40, 18h30, 21h30, 
00h20; Dor e Glória M16. 21h, 23h30; It: 
Capítulo 2 M16. 12h35, 16h10, 20h, 23h40;  
Segredos Oficiais M14. 21h20, 00h05; O 
Pintassilgo 13h50, 17h10, 20h50, 00h10; Os 
Sete Anões e os Sapatos Mágicos M6. 11h, 
13h20, 15h50, 18h10 (V.Port./2D); It: 
Capítulo 2 M16. Sala IMAX 13h10, 17h00, 
20h40, 24h   
O Cinema da Villa - Cascais 
Avenida Dom Pedro I, Lote 1/2 (CascaisVilla 
Shopping Center). T. 215887311 
Era Uma Vez em... Hollywood M16. 14h50, 
17h55, 21h; Variações M12. 14h35 (V.Orig), 
19h10, 21h35 (Legendado em inglês); O 
Falcão Manteiga de Amendoim M12. 
13h15; Dor e Glória M16. 14h35, 16h55, 
19h15, 21h35; O Pintassilgo 15h15, 18h20, 
21h15; Os Sete Anões e os Sapatos 
Mágicos M6. 11h, 13h25, 17h (V.Port./2D);  
Amazing Grace M6. 15h35, 17h35, 19h35, 
21h35; Toy Story 4 M3. 11h (V.Port./2D); O 
Rei Leão M6. 11h (V.Port./2D); Angry Birds 2 
- O Filme M6. 11h (V.Port./2D); Planeta 
Willy M6. 11h (V.Port./2D)   

Sintra  
Cinema City Beloura 
Beloura Shopping, R. Matos Cruzadas, EN 9, 
Quinta da Beloura II, Linhó. T. 219247643 
O Rei Leão M6. 11h50, 15h20 (V.P./2D);  
Velocidade Furiosa: Hobbs e Shaw M12. 
16h, 21h20; Era Uma Vez em... 
Hollywood M16. 21h40; A Vida de Um 
Campeão M12. 19h10; Angry Birds 2 - O 
Filme M6. 11h35, 15h35, 17h45 (V.P./2D);  
Tudo Bons Meninos M14. 13h45; Ibiza M12. 
19h55; Variações M12. 13h15, 19h25, 
21h35; Assalto ao Poder M14. 19h30, 22h, 
00h30; O Falcão Manteiga de Amendoim  
M12. 13h20, 17h50; Planeta Willy M6. 11h15, 
15h25, 17h25 (V.Port./2D); Dor e Glória M16. 
13h25, 15h50, 19h, 21h50, 00h15; It: 

12h50, 16h30, 20h30, 24h; Mas Que Avó é 
Esta?! M12. 13h40, 16h, 21h20, 23h50; O 
Pintassilgo 13h50, 17h, 20h20, 23h45; Os 
Sete Anões e os Sapatos Mágicos M6. 
13h20, 15h30, 17h40, 19h50 (V.Port./2D); It: 
Capítulo 2 M16. Sala IMAX 13h30, 17h20, 
21h, 00h30   
Cinemas Nos Vasco da Gama 
Parque das Nações. T. 16996 
O Rei Leão M6. 10h50, 12h50, 15h30, 18h20 
(V.Port./2D), 21h10, 23h55 (V.Orig./2D); Era 
Uma Vez em... Hollywood M16. 13h30, 17h, 
20h40, 24h; Variações M12. 13h10, 15h40, 
18h10, 21h20, 23h50 ; Assalto ao Poder M14. 
13h20, 16h, 18h45, 21h30, 00h20; Dor e 
Glória M16. 21h; It: Capítulo 2 M16. 13h, 
16h40, 21h50, 23h40; Os Sete Anões e os 
Sapatos Mágicos M6. 11h, 13h40, 16h10, 
18h35 (V.Port./2D)   
Medeia Monumental 
Av. Praia da Vitória, 72. T. 213142223 
O Mundo M12. 14h; Era Uma Vez em... 
Hollywood M16. 17h30; A Herdade 21h 
(antestreia aberta ao público)   
Nimas 
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213574362 
Susana M12. 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 
21h30;   
UCI Cinemas - El Corte Inglés 
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31.   
O Terramoto M12. 21h35, 24h; O Rei Leão  
M6. 13h40, 16h15, 18h55 (V.Port./2D); Era 
Uma Vez em... Hollywood M16. 13h30, 17h, 
21h15, 23h40; Angry Birds 2 - O Filme M6. 
14h20, 16h55 (V.Port./2D); Ameaça em Alto 
Mar M12. 14h15, 21h20, 23h55; Ibiza M12. 
16h45, 18h50; Variações M12. 13h55, 16h25, 
19h05, 21h55, 00h25; Assalto ao Poder M14. 
14h, 16h35, 19h20, 21h50, 00h25; O Falcão 
Manteiga de Amendoim M12. 19h10, 21h25, 
00h25; Dor e Glória M16. 14h10, 16h40, 
19h10, 21h45, 00h10; It: Capítulo 2 M16. 14h, 
17h30, 21h45, 23h50; Mas Que Avó é 
Esta?! M12. 13h50, 16h10, 18h40, 21h15, 
00h30; Segredos Oficiais M14. 16h, 21h35, 
00h05; O Quarto dos Desejos M16. 14h05, 
16h50, 19h20, 21h50, 00h20; O Pintassilgo  
13h45, 17h15, 21h30, 00h20; Os Sete Anões 
e os Sapatos Mágicos M6. 13h45, 16h05, 
18h30 (V.Port./2D); Santiago, Itália M12. 
13h35, 19h; Chhichhore 21h30   

Almada  
Cinemas Nos Almada Fórum 
Estr. Caminho Municipal, 1011. T. 16996 
O Terramoto M12. 16h20, 18h55, 21h45, 
00h20; O Rei Leão M6. 12h30, 15h20 (V.
P./2D), 18h10, 20h55, 23h50 (V.Orig./2D); Era 
Uma Vez em... Hollywood M16. 13h20, 17h, 
20h40, 00h05; Angry Birds 2 - O Filme M6. 
13h40, 16h30 (V.Port./2D); Ameaça em Alto 
Mar M12. 18h15; Variações M12. 12h50, 
15h40, 18h20, 21h, 00h10; Assalto ao Poder  
M14. 12h40, 15h30, 18h30, 21h20, 00h15; 47 
Metros: Medo Profundo M14. 22h, 00h30;  
Blinded by the Light - O Poder da Música  
M12. 18h45; A Ganha-Pão M12. 13h30; Dor e 
Glória M16. 13h10, 15h50, 18h40, 21h30, 
00h20; It: Capítulo 2 M16. 13h, 14h30, 
16h40, 18h, 20h30, 21h40, 23h40; Mas Que 
Avó é Esta?! M12. 13h15, 16h, 21h25, 00h15;  
Segredos Oficiais M14. 19h, 21h50, 00h25;  
O Quarto dos Desejos M16. 13h15, 15h40, 
21h10, 23h30; O Pintassilgo 13h50, 17h10, 
20h45, 24h; Os Sete Anões e os Sapatos 
Mágicos M6. 12h45, 15h10, 17h30, 19h45 (V.
Port./2D); It: Capítulo 2 M16. Sala 4DX - 14h, 
17h20, 21h, 00h10   

Amadora  
CinemaCity Alegro Alfragide 
C.C. Alegro Alfragide. T. 214221030 
O Terramoto M12. 19h25, 00h05; Toy Story 
4 M3. 11h20, 13h30, 16h10 (V.Port./2D); O Rei 
Leão M6. 11h20, 13h50, 16h20 (V.Port./2D), 
19h (V.Orig./2D); Velocidade Furiosa: 
Hobbs e Shaw M12. 13h15, 16h, 18h45, 
21h30, 00h15; Era Uma Vez em... 
Hollywood M16. 15h20, 18h30, 21h20, 
21h45; A Vida de Um Campeão M12. 

Amazing Grace 
De Alan Elliott, Sydney 
Pollack. EUA. 2018. 89m. 
Documentário, Musical. M6.  
Sydney Pollack lmou, em 1972, 

a gravação do disco ao vivo 

“Amazing Grace“, de Aretha 

Franklin. O documentário 

demorou mais de 45 anos a ver 

a luz do dia, quando tanto o 

realizador quanto a cantora já 

tinham morrido.  

 

O Pintassilgo 
De John Crowley.  
Com Finn Wolfhard, Nicole 
Kidman, Ashleigh Cummings, 
Sarah Paulson. EUA. 2019. 
149m. Drama. M14.  
Aos 13 anos, Theodore Decker 

sobrevive a um atentado 

terrorista num museu. A mãe 

dele, porém, morre. A marca 

desse acontecimento leva-o a 

uma carreira na falsi cação de 

arte. 

  

O Quarto dos Desejos 
De Christian Volckman.  
Com Marianne Bourg, Francis 
Chapman, John Flanders. 
BEL/FRA/LUX. 2019.  
Drama, Thriller. M16.  
Um casal nova-iorquino vai 

viver para o campo e, na casa 

que escolhem, encontra um 

quarto que satisfaz todos os 

seus desejos materiais. Mas isso 

não vem sem consequências. 

  

O Terramoto 
De John Andreas Andersen. 
Com Kristoffer Joner, Ane 

Dahl Torp, Kathrine Thorborg 
Johansen. NOR. 2018. 106m. 
Drama, Thriller. M12.  
Sequela de “Bølgen: Alerta 

Tsunami“, o lme-desastre 

norueguês de 2015 sobre um 

tsunami, mantendo o geólogo 

Kristian Eikjord no centro, mas 

desta feita com a ameaça de um 

terramoto que pretende 

destruir Oslo. 

  

Os Sete Anões e os Sapatos 
Mágicos 
De Sung-ho Hong.  
Com Chloë Grace Moretz 
(Voz), Sam Claflin (Voz), Gina 
Gershon (Voz), Frederik 
Hamel (Voz). Coreia do Sul. 
2019. 92m. Animação, 
Comédia. M6.  
O velho conto de fadas da 

Branca de Neve é parodiado 

neste lme de animação 3D 

sul-coreano. Nesta versão, ela 

encontra uns sapatos 

vermelhos que a transformam 

numa mulher bonita, o que a 

coloca na mira de um grupo de 

príncipes que se transformaram 

em anões.  

 

Santiago, Itália 
De Nanni Moretti.  
FRA/ITA/Chile. 2018. 80m. 
Documentário. M12.  
Nanni Moretti conta a história 

dos opositores ao regime de 

Augusto Pinochet que foram 

salvos pela embaixada italiana 

em Santiago do Chile após o 

golpe de Estado que depôs 

Salvador Allende em 1973. 

Em estreia
lazer@publico.pt

O Terramoto
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FARMÁCIAS
Lisboa - Serviço Permanente 
Sanex (Alvalade) - Av. da Igreja, 31 - C - Tel. 
218497505 Alto dos Moinhos (São Domingos 
de Benfica) - Rua João de Freitas Branco, 15 A - B 
- Tel. 217264450 do Cruzeiro (Ajuda) - Rua do 
Cruzeiro, 52A - Tel. 213610731 do Rio (Terreiro 
do Paço) - Terminal Fluvial do Terreiro do Paço, 
Av. Infante D. Henrique - Tel. 218070474  
Outras Localidades - Serviço Permanente 
Abrantes - Silva  Alandroal - Santiago Maior , 
Alandroalense Albufeira - Santos Pinto  Alcácer 
do Sal - Alcacerense  Alcanena - Ramalho  
Alcobaça - Holon Alcobaça  Alcochete - 
Cavaquinha , Póvoas (Samouco) Alcoutim - 
Caimoto  Alenquer - Matos Coelho , Higiene 
(Carregado) Aljustrel - Pereira  Almada - Central 
- Trafaria (Trafaria)  Almeirim - Correia de 
Oliveira  Almodôvar - Ramos  Alpiarça - 
Gameiro  Alter do Chão - Alter , Portugal 
(Chança) Alvaiázere - Ferreira da Gama , Castro 
Machado (Alvorge), Pacheco Pereira (Cabaços), 
Anubis (Maçãs D. Maria) Alvito - Nobre Sobrinho  
Amadora - Damaia , Soares Correia Ansião - 
Medeiros (Avelar) , Pires (Santiago da Guarda) 
Arraiolos - Vieira  Arronches - Batista , 
Esperança (Esperança/Arronches) Arruda dos 
Vinhos - Da Misericórdia  Avis - Nova de Aviz  
Azambuja - Dias da Silva , Nova, Peralta 
(Alcoentre), Ferreira Camilo (Manique do 
Intendente) Barrancos - Barranquense  Batalha 
- Ferraz , Silva Fernandes (Golpilheira) Beja - 
Oliveira Suc.  Belmonte - Costa , Central (Caria) 
Benavente - Batista  Bombarral - Hipodermia  
Borba - Central  Cadaval - Central  Caldas da 
Rainha - Branco Lisboa  Campo Maior - Campo 
Maior  Cartaxo - Central do Cartaxo  Cascais - 
Luz (Alcabideche) , Vilar (Carcavelos) Castelo 
Branco - Pereira Rebelo  Castelo de Vide - 
Roque  Castro Verde - Alentejana  Chamusca - 
Joaquim Maria Cabeça  Constância - Vila Farma 
Constância , Carrasqueira (Montalvo) Coruche - 
Higiene  Covilhã - Mendes  Cuba - Da 
Misericórdia  Elvas - Lux  Entroncamento - 
António Lucas  Estremoz - Carapeta Irmão  
Évora - Ferro Suc  Faro - Almeida , Da Penha 
Ferreira do Alentejo - Fialho  Ferreira do Zêzere 
- Graciosa , Soeiro, Moderna (Frazoeira/Ferreira 
do Zezere) Figueiró dos Vinhos - Campos 
(Aguda) , Correia Suc. Fronteira - Vaz (Cabeço 
de Vide)  Fundão - Vitória  Gavião - Mendes 
(Belver) , Gavião Golegã - Salgado  Grândola - 
Moderna  Idanha-a-Nova - Andrade (Idanha A 
Nova)  Lagoa - José Maceta  Lagos - Neves  
Loulé - Avenida  Loures - Alto da Eira , Flores 
(Catujal) Lourinhã - Marteleirense , Ribamar 
(Ribamar) Mação - Saldanha  Mafra - Afonso de 
Medeiros (Milharado) , Rolim (S. Cosme) 
Marinha Grande - Sta. Isabel  Marvão - Roque 
Pinto  Mértola - Pancada  Monchique - Higya  
Monforte - Jardim  Montemor-o-Novo - 
Novalentejo  Montijo - do Forum  Mora - Canelas 
Pais (Cabeção) , Falcão, Central (Pavia) Moura - 
Faria  Mourão - Central  Nazaré - Ascenso , Maria 
Orlanda (Sitio da Nazaré) Nisa - Ferreira Pinto  
Óbidos - Vital (Amoreira/Óbidos) , Senhora da 
Ajuda (Gaeiras), Oliveira Odivelas - Do Altinho , 
Joleni Oeiras - Nifo (Algés)  Oleiros - Martins 
Gonçalves (Estreito - Oleiros) , Garcia Guerra, 
Xavier Gomes (Orvalho-Oleiros) Olhão - 
Pacheco  Ourém - Verdasca  Ourique - Nova 
(Garvão) , Ouriquense Pedrógão Grande - Baeta 
Rebelo  Penamacor - Melo  Peniche - Proença  
Pombal - Vilhena  Ponte de Sor - Matos 
Fernandes  Portalegre - Nova  Portel - 
Misericordia  Portimão - Arade  Porto de Mós - 
Lopes  Proença-a-Nova - Roda , Daniel de Matos 
(Sobreira Formosa) Redondo - Xavier da Cunha  
Reguengos de Monsaraz - Moderna  Rio Maior - 
Central  Salvaterra de Magos - Carvalho  
Santarém - Verissimo  Santiago do Cacém - 
Barradas  São Brás de Alportel - São Brás  
Sardoal - Passarinho  Seixal - Novais  Serpa - 
Central  Sertã - Lima da Silva , Farinha 
(Cernache do Bonjardim) Sesimbra - de 
Santana (Santana)  Setúbal - Bocagiana , 
Tavares da Silva Silves - Edite  Sines - Monteiro 
Telhada (Porto Covo) , Central Sintra - Vitor 
Manuel , Belas (Belas), Mira Sintra (Mira Sintra) 
Sobral Monte Agraço - Costa  Sousel - Mendes 
Dordio (Cano) , Andrade Tavira - Montepio 
Artistico Tavirense  Tomar - Central  Torres 
Novas - Higiene  Torres Vedras - São Gonçalo  
Vendas Novas - Nova  Viana do Alentejo - Nova  
Vidigueira - Pulido Suc.  Vila de Rei - Silva 
Domingos  Vila Franca de Xira - Raposo , Quinta 
da Piedade (Quinta da Piedade), Higiene Vila 
Nova da Barquinha - Tente (Atalaia) , Carvalho 
(Praia do Ribatejo), Oliveira Vila Real de Santo 
António - Carrilho  Vila Velha de Rodão - Pinto  
Vila Viçosa - Torrinha  Alvito - Baronia  Ansião - 
Moniz Nogueira  Redondo - Alentejo  

21h30, 00h10; O Falcão Manteiga de 
Amendoim M12. 21h15; Planeta Willy M6. 
11h, 14h20 (V.Port./2D); Dor e Glória M16. 
19h20, 21h50, 00h20; It: Capítulo 2 M16. 
14h, 17h30, 21h, 23h30; Os Sete Anões e os 
Sapatos Mágicos M6. 11h, 13h05, 15h10, 
17h15 (V.Port./2D); Toy Story 4 M3. 11h (V.
Port./2D); UglyDolls M6. 11h (V.Port./2D)   

Setúbal  
Auditório Charlot 
Av. Dr. António Manuel Gamito, 11.  
T. 265522446 
Os Esquecidos M12. 16h; Dor e Glória M16. 
21h30   
Cinema City Alegro Setúbal 
C. C. Alegro Setúbal. T. 265239853 
O Terramoto M12. 19h20, 00h20; O Rei 
Leão M6. 13h30, 16h, 18h50 (V.Port./2D);  
Velocidade Furiosa: Hobbs e Shaw M12. 
21h25, 00h10; Era Uma Vez em... 
Hollywood M16. 18h30, 21h40; A Vida de 
Um Campeão M12. 13h15, 16h20; Angry 
Birds 2 - O Filme M6. 11h20, 13h30, 15h40, 
17h50 (V.Port./2D); Tudo Bons Meninos M14. 
13h30; Variações M12. 15h25, 17h40, 19h35, 
21h45; Assalto ao Poder M14. 13h40, 16h10, 
21h55; Ready or Not - O Ritual M16. 00h30;  
47 Metros: Medo Profundo M14. 20h;  
Planeta Willy M6. 11h45, 13h45 (V.Port./2D);  
It: Capítulo 2 M16. 13h10, 15h45, 17h50, 
19h40, 21h10, 21h30, 22h, 24h; O Quarto 
dos Desejos M16. 11h30, 13h30, 15h30, 
19h50, 21h50, 00h25; O Pintassilgo 15h20, 
18h20, 21h20, 00h05; Os Sete Anões e os 
Sapatos Mágicos M6. 11h40, 13h40, 15h50, 
17h35 (V.Port./2D); A Vida Secreta dos 
Nossos Bichos 2 M6. 11h35 (V.Port./2D);  
UglyDolls M6. 11h30 (V.Port./2D)   

Seixal  
Cineplace - Seixal 
Qta. Nova do Rio Judeu. 
O Terramoto M12. 17h, 19h20, 21h40, 
24h; Toy Story 4 M3. 12h40 (V.Port./2D); O 
Rei Leão M6. 14h10, 16h40 (V.Port./2D);  
Velocidade Furiosa: Hobbs e Shaw M12. 
18h40, 21h30, 00h15; Era Uma Vez em... 
Hollywood M16. 21h10; Angry Birds 2 - O 
Filme M6. 14h20, 16h30 (V.Port./2D);  
Variações M12. 19h20, 21h40, 23h55;  
Assalto ao Poder M14. 19h20; 47 Metros: 
Medo Profundo M14. 21h50, 00h15; Planeta 
Willy M6. 13h, 15h (V.Port./2D); It: Capítulo 
2 M16. 14h40, 18h, 21h20, 23h50; Mas Que 
Avó é Esta?! M12. 12h50, 15h, 17h10;  
Segredos Oficiais M14. 19h; O Pintassilgo  
13h, 16h, 21h20, 00h20; Os Sete Anões e os 
Sapatos Mágicos M6. 13h10, 15h10, 17h10, 
19h10 (V.Port./2D)   

Era Uma Vez em... Hollywood M16. 20h10, 
23h30; Angry Birds 2 - O Filme M6. 13h20, 
16h, 18h30 (V.Port./2D); Variações M12. 
13h15, 15h50, 18h20, 21h10, 23h45; Assalto 
ao Poder M14. 12h40, 15h20, 18h10, 21h, 
23h40; It: Capítulo 2 M16. 13h30, 17h, 
20h30, 23h20; Os Sete Anões e os Sapatos 
Mágicos M6. 13h30, 15h40, 18h (V.Port./2D)   

Oeiras  
Cinemas Nos Oeiras Parque 
C. C. Oeirashopping. T. 16996 
O Rei Leão M6. 10h50, 13h30 (V.Port./2D);  
Era Uma Vez em... Hollywood M16. 16h30, 
20h50, 00h10; Variações M12. 13h, 15h30, 
18h20, 21h10, 23h50; Assalto ao Poder M14. 
13h10, 16h, 21h20, 00h05; Dor e Glória M16. 
12h50, 15h40, 18h30, 21h30, 24h; It: 
Capítulo 2 M16. 13h20, 17h, 20h40, 00h15;  
O Pintassilgo 12h40, 17h30, 21h, 00h20   

Torres Novas  
Castello Lopes - TorreShopping 
Bairro Nicho - Ponte Nova. T. 249830752 
Angry Birds 2 - O Filme M6. 11h, 13h40 (V.
Port./2D); Variações M12. 16h, 18h30, 21h, 
00h25; Assalto ao Poder M14. 19h15, 21h50, 
00h25; It: Capítulo 2 M16. 14h, 17h30, 21h, 
23h30; Os Sete Anões e os Sapatos 
Mágicos M6. 10h55, 13h, 15h05, 17h10 (V.
Port./2D); O Rei Leão M6. 11h (V.Port./2D)   

Torres Vedras  
Cinemas Nos Torres Vedras 
C.C. Arena Shopping. T. 16996 
O Rei Leão M6. 12h50, 15h20, 18h (V.
Port./2D); Era Uma Vez em... Hollywood  
M16. 20h50, 23h40 ; Angry Birds 2 - O 
Filme M6. 13h45, 16h, 18h40 (V.Port./2D);  
Variações M12. 13h, 15h30, 18h20, 21h10, 
00h15; Assalto ao Poder M14. 21h20, 
00h30; 47 Metros: Medo Profundo M14. 
21h30, 00h20; It: Capítulo 2 M16. 13h30, 
17h20, 21h, 23h50; Os Sete Anões e os 
Sapatos Mágicos M6. 13h15, 16h15, 18h30 
(V.Port./2D)   

Santarém  
Castello Lopes - Santarém 
Largo Cndido dos Reis. T. 243309340 
O Terramoto M12. 14h05, 16h05, 18h55, 
21h20, 00h25; O Rei Leão M6. 11h, 13h45, 
16h15 (V.Port./2D); Velocidade Furiosa: 
Hobbs e Shaw M12. 18h30, 23h50; Era Uma 
Vez em... Hollywood M16. 23h40; A Vida de 
Um Campeão M12. 16h25; Angry Birds 2 - O 
Filme M6. 11h, 16h30 (V.Port./2D); Tudo 
Bons Meninos M14. 13h50; Variações M12. 
18h45, 21h10; Assalto ao Poder M14. 18h50, 

Capítulo 2 M16. 12h20, 15h40, 18h20, 21h25, 
21h45, 23h55; Mas Que Avó é Esta?! M12. 
19h45, 00h30; O Pintassilgo 13h, 15h30, 
18h30, 21h30, 00h05; Os Sete Anões e os 
Sapatos Mágicos M6. 11h30, 15h30, 17h30 
(V.Port./2D); Toy Story 4 M3. 11h15 (V.
Port./2D); UglyDolls M6. 11h20 (V.Port./2D)   
Castello Lopes - Fórum Sintra 
Loja 2.21 - Alto do Forte. T. 219184352 
O Terramoto M12. 16h10, 19h25, 21h45, 
00h10; O Rei Leão M6. 11h, 13h40, 18h30, 
21h (V.Port./2D), 11h (V.Port./3D); Velocidade 
Furiosa: Hobbs e Shaw M12. 15h40, 18h30, 
21h20, 00h15; Era Uma Vez em... 
Hollywood M16. 23h40; A Vida de Um 
Campeão M12. 14h, 16h30; Angry Birds 2 - 
O Filme M6. 11h, 13h, 15h10, 17h20, 19h30 (V.
Port./2D); Tudo Bons Meninos M14. 21h45;  
Variações M12. 13h15, 19h, 21h30, 24h;  
Assalto ao Poder M14. 15h40, 18h20, 21h, 
00h25; 47 Metros: Medo Profundo M14. 
23h50; Planeta Willy M6. 11h, 13h40 (V.
Port./2D); It: Capítulo 2 M16. 14h, 17h30, 21h, 
23h40; Os Sete Anões e os Sapatos 
Mágicos M6. 11h, 13h10, 15h15, 17h20 (V.
Port./2D); Toy Story 4 M3. 11h (V.Port./2D);  
UglyDolls M6. 11h (V.Port./2D)   

Leiria  
Cinema City Leiria 
R. Dr. Virgílio Vieira da Cunha. T. 244845071 
O Terramoto M12. 11h10, 19h25, 00h35; O 
Rei Leão M6. 11h10, 13h40, 16h (V.P./2D);  
Velocidade Furiosa: Hobbs e Shaw M12. 
21h50, 00h30; Era Uma Vez em... 
Hollywood M16. 21h45; A Vida de Um 
Campeão M12. 19h30; Angry Birds 2 - O 
Filme M6. 11h35, 5h35 (V.Port./2D);  
Variações M12. 13h20, 15h30, 17h40, 19h50, 
22h, 00h25; Assalto ao Poder M14. 21h40;  
47 Metros: Medo Profundo M14. 13h45;  
Blinded by the Light - O Poder da Música  
M12. 13h20 ; Planeta Willy M6. 11h50, 13h50, 
15h50 (V.Port./2D); It: Capítulo 2 M16. 
15h40, 17h50, 18h30, 21h10, 21h35, 00h10;  
Mas Que Avó é Esta?! M12. 17h45, 19h45; O 
Pintassilgo 12h20, 15h20, 18h20, 21h20, 
00h20; Os Sete Anões e os Sapatos 
Mágicos M6. 11h30, 15h30, 17h30 (V.
Port./2D); Toy Story 4 M3. 11h10 (V.Port./2D)   
Cineplace - Leiria Shopping 
CC Leiria Shopping, IC2. T. 244826516 
Toy Story 4 M3. 14h40 (V.Port./2D); O Rei 
Leão M6. 14h, 16h30 (V.Port./2D), 19h (V.
Orig./2D); Velocidade Furiosa: Hobbs e 
Shaw M12. 18h20, 21h10, 23h55; Era Uma 
Vez em... Hollywood M16. 21h10; Angry 
Birds 2 - O Filme M6. 14h, 16h10 (V.P./2D);  
Variações M12. 16h50, 19h10, 21h30, 
00h15; Assalto ao Poder M14. 21h30, 24h;  
47 Metros: Medo Profundo M14. 12h40;  
Planeta Willy M6. 13h10, 15h10 (V.P./2D); A 
Ganha-Pão M12. 17h10; Dor e Glória M16. 
21h40, 00h05; It: Capítulo 2 M16. 14h40, 
18h, 21h20, 23h50; Segredos Oficiais M14. 
19h20; O Quarto dos Desejos M16. 13h20, 
15h50, 00h15; O Pintassilgo 18h20, 21h20;  
Os Sete Anões e os Sapatos Mágicos M6. 
13h10, 15h10, 17h10, 19h10 (V.Port./2D)   

Montijo  
Cinemas Nos Fórum Montijo 
C. C. Fórum Montijo. T. 16996 
O Rei Leão M6. 13h05, 15h50, 18h30 (V.
Port./2D), 21h10, 23h50 (V.Orig./2D); Era 
Uma Vez em... Hollywood M16. 20h30, 
23h45; Angry Birds 2 - O Filme M6. 12h50, 
15h05, 17h20, 19h30 (V.Port./2D); Variações  
M12. 13h, 15h45, 18h25, 21h, 23h40; Assalto 
ao Poder M14. 12h55, 15h35, 18h15, 21h15, 
00h05; 47 Metros: Medo Profundo M14. 
21h45, 24h; It: Capítulo 2 M16. 13h20, 17h, 
20h40, 00h10; Os Sete Anões e os Sapatos 
Mágicos M6. 13h05, 15h20, 18h (V.Port./2D)   

Odivelas  
Cinemas Nos Odivelas Strada 
C.C. Strada Shopping. T. 16996 
O Rei Leão M6. 20h40, 23h50 (V.Orig./2D);  

Faro  
Cinemas Nos Fórum Algarve 
C. C. Fórum Algarve. T. 289887212 
Angry Birds 2 - O Filme M6. 10h45 (V.
Port./2D); Variações M12. 12h55, 15h55, 18h30, 
21h; Assalto ao Poder M14. 13h10, 15h45, 
21h10, 23h50; Dor e Glória M16. 21h40, 
00h10; It: Capítulo 2 M16. 12h25, 15h25, 18h50, 
22h10, 23h30; O Pintassilgo  12h35, 15h35, 
18h40, 21h50; Os Sete Anões e os Sapatos 
Mágicos M6. 10h50, 13h05, 15h15, 17h25, 
19h35 (V.Port./2D); Amazing Grace M6. 18h20   

TEATRO 
Lisboa 
Casino Lisboa 
Parque das Nações. T. 218929000  
As Obras Completas de William 
Shakespeare em 97 Minutos  Enc. António 
Pires. A partir de 12/9. 5ª a Sáb às 21h30. 
Dom às 17h (Auditório dos Oceanos). M/12.  
Clube Estefnia 
Rua Alexandre Braga, 24A. T. 217780987  
O Banho de Tomoko  Comp.: Escola de 
Mulheres. Enc. Marta Lapa. De 5/9 a 22/9. 5ª 
a Dom às 21h30. Duração: 1h. M/16.  
Lux Frágil 
Av. Infante D. Henrique. T. 218820890  
Ensaio para Uma Cartografia  Enc. Mónica 
Calle. De 12/9 a 14/9. 5ª a Sáb às 22h. M/16.  
Primeiros Sintomas 
Rua de Santa Engrácia, 12A. T. 915078572  
É Difícil para Mim Dançar  Enc. Mário 
Coelho. De 10/9 a 15/9. 3ª a Dom às 21h.   
Teatro da Politécnica 
Rua da Escola Politécnica, 56. T. 961960281  
Emília  Comp.: Artistas Unidos. Enc. Jorge 
Silva Melo. De 11/9 a 19/10. 3ª e 4ª às 19h. 5ª e 
6ª às 21h. Sáb às 16h e 21h.   
Teatro da Trindade 
Largo da Trindade, 7A. T. 213420000  
Chicago  Enc. Diogo Infante. De 11/9 a 29/12. 
4ª, 5ª e 6ª às 21h. Sáb às 16h30 e 21h. Dom 
às 16h30. Musical. Duração: 2h.  
Teatro e Cinema Capitólio 
Parque Mayer.  
Pur Présent  Enc. Olivier Py. De 14/9 a 15/9. 
Sáb e Dom às 18h. Duração: 3h.  
Teatro Meridional 
R. Açúcar, 64 (Poço do Bispo). T. 218689245  
Kiki Van Beethoven  Enc. Natália Luiza. De 
13/9 a 13/10. 4ª a Sáb às 21h30. Dom às 17h.   
Teatro Municipal São Luiz 
R. António Maria Cardoso, 38. T. 213257650  
A Dama das Camélias  Enc. Miguel Loureiro. 
De 6/9 a 22/9. 4ª, 6ª e Sáb às 21h. 5ª às 20h. 
Dom às 17h30. M/12. Duração: 2h45.  

MÚSICA 
Lisboa 
Altice Arena 
Parque das Nações. T. 218918409  
VillaMix Lisboa 2019  De 13/9 a 14/9. 6ª às 
20h. Sáb às 19h. 2.ª edição. 
Centro Cultural de Belém 
Praça do Império. T. 213612400  
S. Pedro  Dia 14/9 às 21h (CCBeat).   
Estufa Fria de Lisboa 
Parque Eduardo VII. T. 213882278  
Lisboa Soa 2019  De 12/9 a 15/9. 5ª a Dom 
das 10h às 20h. 
LX Factory 
Rua Rodrigues Faria, 103. T. 213143399  
Nova Batida  Até 15/9. Sáb e Dom às 14h.  
Parque do Vale do Silêncio 
Olivais. 
Orquestra Gulbenkian Dia 14/9 às 21h30.   
Pavilhão Carlos Lopes 
Parque Eduardo VII. T. 213541528  
FNAC Live 2019  Dia 14/9 às 15h. 
Praça de Touros do Campo Pequeno 
Campo Pequeno. T. 210414078  
Queen Symphonic  Sáb às 21h30.
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CINEMA 
  

Juntos para sempre 
SIC, 18h10 
Esta é a história de Bailey, também 

conhecido pelo nome de Buddy, 

Tino ou Ellie. Ao longo de 

múltiplas reencarnações, a sua 

alma canina cruzou-se com vários 

donos. O primeiro de que se 

recorda, ainda como Bailey, é 

Ethan, um rapazinho que foi seu 

companheiro durante anos e com 

quem teve uma ligação muito 

especial. A separação foi difícil e 

ainda hoje, apesar de ter 

regressado sob a forma de outros 

cães e de ter pertencido a donos 

também dedicados, mantém a 

esperança de o reencontrar. 

Baseada no best-seller A Dog’s 

Purpose, de W. Bruce Cameron, 

uma história de devoção e amizade 

com realização de Lasse Hallström. 

 

London Boulevard —  
Crime e Redenção 
AXN White, 22h 
Depois de cumprida a pena a que 

foi condenado, Mitchell (Colin 

Farrell) decide regressar à vida real 

e mudar radicalmente o seu modo 

de vida. Assim, acaba por 

conhecer Charlotte (Keira 

Knightley), uma famosa actriz de 

cinema com algumas di culdades 

em lidar com a fama e com a 

perseguição dos paparazzi. 

Sentindo-se desde logo atraído 

pela sua beleza e vulnerabilidade, 

aceita trabalhar como seu 

guarda-costas. Mas, apesar das 

suas boas intenções, a vida em 

liberdade não promete grandes 

facilidades, pois, infelizmente, 

Mitchel ainda não conseguiu 

romper com o seu passado 

criminoso. De William Monahan. 

 

O Mistério da Estrada de Sintra 
RTP2, 00h 
Uma adaptação do folhetim 

policial de Eça de Queirós e 

Ramalho Ortigão, publicado no 

Diário de Notícias, sob a forma de 

cartas anónimas, entre 24 de Julho 

e 27 de Setembro de 1870. Ivo 

Canelas e António Pedro Cerdeira 

dão corpo aos dois escritores que 

criam a história de um rapto ao 

qual se sucedem histórias de 

traições, a morte de um inglês, 

ameaças, duelos e intrigas. De 

Jorge Paixão da Costa, ainda com 

Nicolau Breyner, Rogério Samora e 

Gisele Itié. 

  

ENTRETENIMENTO 
  

Esta Vida É Uma Cantiga 
RTP1, 22h26 
Um musical que celebra o teatro 

de revista, através de cantigas 

resgatadas a mais de 150 anos 

deste género tão português. No 

elenco surgem Henrique Feist (que 

também assina a direcção), FF, 

Susana Félix e Yola Dinis. 

  

MÚSICA 
  

Amor no Vale — Lisboa na Rua 
RTP2, 22h15 
Concerto com o Coro e Orquestra 

Gulbenkian sob a direcção do 

maestro Nuno Coelho, no Vale do 

Silêncio, em Lisboa. Um momento 

marcante com grandes obras do 

repertório operático numa noite 

em que o namoro entre a música 

clássica e o público promete ser 

particularmente arrebatador. Com 

a soprano Dora Rodrigues, a 

meio-soprano Cátia Moreso, o 

tenor Marco Alves dos Santos e o 

barítono André Henriques. 

  

Celebration — 15 Anos Rock  
in Rio: Orquestra Rui Massena 
SIC, 00h 
O concerto da Orquestra Rui 

Massena na Torre de Belém, que 

abriu as festividades dos 15 anos do 

Rock in Rio Lisboa. Sessenta 

músicos interpretaram grandes 

temas que zeram história no 

emblemático festival: Satisfaction 

(The Rolling Stones), Supremacy 

(Muse), 24K magic (Bruno Mars), 

Bohemian rhapsody (Queen), Live 

and let die (Paul McCartney), Isn’t 

she lovely (Stevie Wonder), Wake 

me up (Avicii) e Homem do leme 

(Xutos & Pontapés) foram alguns 

dos temas escolhidos. 

 

INFANTIL 
 

Mínimos 
Fox, 11h10 
Os Mínimos são uma comunidade 

de incontáveis seres pequenos, 

amarelos e em forma de 

comprimido. Incansáveis e algo 

insanos, são dotados de um humor 

só comparável à tendência para 

tropelias. O sentido da vida destas 

criaturas depende de uma única 

coisa: servirem um vilão. Esta é a 

história da sua evolução desde os 

primórdios dos tempos. É também 

a história da sua longa busca por 

um amo, do tiranossauro a 

Napoleão, passando pelo Conde 

Drácula. 

 

Baby-Sitters em Apuros 
Disney, 21h22 
Duas amigas improváveis vão ter 

de unir esforços numa aborrecida 

noite em que têm de cuidar de 

crianças. É que, quando julgam 

ter tudo sob controlo, umas das 

crianças foge. Com Sabrina 

Carpenter (Riley e o Mundo) e So a 

Carson (Os Descendentes).

Televisão 
lazer@publico.pt

RTP 1 
6.30 Espaço Zig Zag 8.00 Bom Dia 
Portugal Fim-de-Semana 10.06 
Portugal Selvagem 10.56 Aqui 
Portugal: Porto de Mós 12.50 À Roda 
da Alimentação 13.00 Jornal da Tarde 
14.10 Voz do Cidadão 14.38 Aqui 
Portugal: Porto de Mós 19.59 Telejornal 
21.00 Faz Faísca - Especial 21.40 Joker 
22.26 Esta Vida é uma Cantiga 0.41 
Famílias Frente a Frente - Desafio na 
Cozinha 2.37 A3.30 3.24 Televendas 
 

RTP 2 
7.00 Euronews 8.00 Espaço Zig Zag 
12.09 Ao Resgate da Selva 12.31 As 
Perguntas da Mily 12.45 Regabofes e 
Tramplis 12.59 Campo Lakebottom 
13.10 Sangue de Lobo 13.39 O Bairro 
14.25 A Mentira da Verdade 14.49 
Folha de Sala 15.00 Desporto 2 16.57 
Zaha Hadid, Uma Arquitecta Especial 
17.52 Campeonato da Europa de Futsal 
Masculino Sub-19: Final 19.58 Faça 
Chuva Faça Sol 20.32 Candice Renoir 
21.30 Jornal 2 21.50 Página 2 22.06 
Folha de Sala 22.15 Amor no Vale - 
Lisboa na Rua 0.00 O Mistério da 
Estrada de Sintra 1.41 Visita Guiada 
2.14 Planeta dos Papagaios  
 

SIC 
6.10 Etnias 6.50 Sonic Boom 7.20 Star 
Wars Rebels 8.05 Uma Aventura... 9.15 
Olhó Baião 12.15 À Descoberta com... 
Pedro Sousa 13.00 Primeiro Jornal 
14.05 Alta Definição 14.55 E-Especial 
15.50 Quatro Casamentos e Um 
Funeral 18.10 Juntos Para Sempre 
19.57 Jornal da Noite 21.40 Terra Nossa 
23.00 Não Há Crise 0.00 Celebration - 
15 Anos Rock In Rio: Orquestra Rui 
Massena 1.40 Beleza Colateral 
 

TVI 
6.15 Os Batanetes 6.30 Detective 
Maravilhas 7.13 O Bando dos Quatro 
8.40 Inspector Max 13.00 Jornal da 
Uma 14.13 Conta-me Como És 15.05 
Juntos em Festa 19.57 Jornal das 8 
21.55 Prisioneira 0.00 Redenção 1.10 
GTI 1.25 Meu Amor 2.30 Remédio 
Santo 3.40 Saber Amar 5.00 TV Shop 
 

TVC1 
10.55 Juliet, Nua 12.40 Puzzle 14.25 55 
Passos 16.20 Com Amor, Simon 18.15 
Um Bilhete Para Longe Daqui 20.00 

América em Chamas 21.30 Nação 
Assassina 23.25 Halloween (2018) 1.20 
Os Empatas 3.10 The Incredibles 2: Os 
Super-Heróis (VO) 5.10 Noite de Jogo 
 

FOX MOVIES 
10.45 Os Pistoleiros da Noite 12.15 A 
Quadrilha Selvagem 14.34 Balada do 
Deserto 16.31 Cavalgada dos 
Destemidos 18.00 Cavalgada 
Fantástica 19.38 O Tesouro de El 
Condor 21.15 O Juiz Roy Bean 23.13 O 
Réptil 1.10 Duelo na Poeira 2.46 
Julgava-te Morto, Mr. Jake 
 

CANAL HOLLYWOOD 
11.25 Lassie 13.05 Água Aos Elefantes 
15.05 Os Instrumentos Mortais: Cidade 
dos Ossos 17.05 Mundo Jurássico 19.15 
Ladrões com Estilo 20.45 Hércules - A 
Lenda Começa 22.25 O Túmulo do 
Dragão 0.05 A Experiência Belko 1.40 
Ficheiros Secretos: Quero Acreditar 
3.25 Annie Hall 
 

AXN 
13.27 The Departed - Entre Inimigos 
16.01 S.W.A.T. - Força de Intervenção 
18.03 Homens de Honra (2000) 20.15 
L.A.’s Finest: Polícias de Los Angeles 
21.05 L.A.’s Finest: Polícias de Los 
Angeles 21.55 Agentes de Reserva 
23.53 Não Chamem a Polícia! 1.46 Dia 
e Noite 3.36 3 Dias Para Matar 
 

AXN BLACK 
13.42 O Beijo 15.32 Ghost Rider 17.18 
Jogos Mais Perigosos 19.15 Detenção 
Secreta 21.14 Os Reis da Rua 23.01 
Momento da Verdade III 0.53 Resident 
Evil: Retaliação 2.19 Debaixo da Pele 
4.02 Heat - Cidade Sob Pressão 
 

AXN WHITE 
13.18 Professor Lazhar 14.53 Eddie 
16.33 A Lista dos Ex 18.26 Só 
Precisamos de Amor 20.21 Dr. Ken 
22.00 London Boulevard - Crime e 
Redenção 23.43 Dormindo com o 
Inimigo 1.22 Cody Banks - Agente de 
Palmo e Meio 3.02 Ruth & Alex 4.32 Dr. 
Ken 5.20 Frequência 
 

FOX 
7.55 Gru - O Maldisposto (VP) 9.30 Gru 
- O Maldisposto 2 (VP) 11.10 Mínimos 

(VP) 12.45 Lucy (2014) 14.27 O Caçador 
e a Rainha do Gelo 16.39 Missão 
Impossível 18.49 Missão Impossível 2 
21.20 Missão Impossível 3 23.43 
Missão Impossível: Operação 
Fantasma 2.11 Filho do Crime 3.55 
Hawai Força Especial 
 

FOX LIFE 
8.29 Ossos 10.00 Station 19 14.48 
Corações Reais 16.41 All Things 
Valentine 18.32 Like Cats and Dogs 
20.24 Namoro à Espanhola 22.20 
Armadas e Perigosas 0.33 Um Quente 
Agosto 2.44 No Limite 4.37 Vis a Vis 
 

DISNEY 
15.24 Bizaardvark 15.48 Acampamento 
Kikiwaka 16.35 Miraculous - As 
Aventuras de Ladybug 17.25 A Irmã do 
Meio 18.14 Acampamento Kikiwaka 
19.00 Gravity Falls 19.51 Os Green na 
Cidade Grande 20.13 Miraculous - As 
Aventuras de Ladybug 21.00 
Acampamento Kikiwaka 21.22 
Baby-Sitters em Apuros (VP)  
 

DISCOVERY 
17.10 Zoo de Bronx 19.05 O Segredo 
das Coisas 21.00 Jóias Sobre Rodas 
22.55 Gas Monkey Ao Resgate 0.40 
Fast N’ Loud 3.00 Segredos do 
Universo Com Morgan Freeman 4.30 
Negócio Fechado 5.00 Leilões Sem 
Limites 5.25 A Febre do Ouro: A Mina 
Perdida de Dave Turin 
 

HISTÓRIA 
17.28 Forjado no Fogo 20.13 Top 10 da 
Antiguidade 22.15 A Grande Corrida 
Romana 23.57 Top 10 da Antiguidade 
1.58 A Grande Corrida Romana 3.39 O 
Preço da História 4.03 Cidadão Trump 
 

ODISSEIA 
17.53 Zâmbia Selvagem 18.43 Vulcão: 
Destruição e Criação 19.28 Casais 
Impossíveis? 20.28 The Explorers: a 
Partir do Céu 20.55 Sobreviventes 
21.42 Verdadeiro, Falso Ou 
Desconhecido? 22.30 As Mentiras do 
Facebook 23.22 Slutever 0.09 
Verdadeiro, Falso Ou Desconhecido? 
0.57 As Mentiras do Facebook 1.49 
Slutever 2.36 Verdadeiro, Falso Ou 
Desconhecido? 3.25 Jungletown 4.55 
Sonhar o Futuro

FICAR

Os mais vistos da TV
Quinta-feira, 12

FONTE: CAEM

SIC
SIC

RTP1
TVI
SIC

13,1
10,3
9,4
9,3
9,2

Aud.% Share

26,6
22,7
21,2
18,7
24,1

RTP1

RTP2

SIC
TVI

Cabo

12,2%%

1,4
19,8

14,1

39,1

Nazaré
Jornal da Noite
Telejornal
Amar Depois de Amar
Alma e Coração
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TEMPO PARA HOJE

Açores

Madeira

Nascente
Poente

Marés

Preia-mar

Leixões Cascais Faro

Baixa-mar

Fonte: www.AccuWeather.com

Ponta
Delgada

Funchal

Sol

A M A N H Ã

Viana do 
Castelo

Bragança
15º 28º

Guarda
14º 25º

Viseu
17º 27º

Aveiro
18º 28º

Coimbra
20º 31º

Leiria
16º 31º

Santarém
19º 33º

Portalegre
17º 27º

Lisboa
21º 31º

Setúbal
18º 32º Évora

16º 31º

Beja
17º 31º

Castelo 
Branco
17º 28º

Sines
16º 28º

Sagres
18º 28º

Faro
20º 28º

Corvo
Graciosa

Faial

Pico

S. Jorge

S. Miguel

Porto Santo

Sta Maria

20º 25º

20º 25º

Flores
Terceira
19º 24º

21º 26º

22º 28º

19º 24º

23º

22º

07h17
19h47

0,5-1m

1-1,5m

1-1,5m

23º

1-1,5m

24º1-1,5m

23º

1,5m

1-1,5m

1-2m

14º

17º

24º

03h56 3,2
16h07 3,4

09h55 0,8
22h16 0,7

03h32 3,2
15h42 3,4

09h28 0,9
21h50 0,8

03h32 3,1
15h48 3,3

09h24 0,8
21h45 0,7

Penhas 
Douradas
12º 21º

03h4122 Set.

Braga
19º 33º

Porto
18º 29º

Vila Real
17º 30º

20º 31º

Lua Minguante

BRIDGE

Oeste Norte Este Sul 
1  X passo 2ST 
passo 3  passo 3ST 
Todos passam  
 
Leilão: Equipas ou partida livre.  
 
Carteio: Saída: Q . Com 28 pontos em 
linha sobram apenas 12 que deverão obri-
gatoriamente estar em Oeste. Qual a me-
lhor linha de jogo? 
 
Solução: Com 17 pontos Norte deve co-
meçar por dobrar, para mais tarde mar-
car copas, confirmando a sua força. Em 
resposta ao dobre de chamada, a voz de 
2ST mostra uma mão com 11 a 12 pontos 
e uma paragem e meia a espadas. 
Com apenas cinco vazas certas teremos 
de apurar mais quatro. O naipe de paus 
só nos poderá vir a fornecer três, e se co-

Dador: Oeste 
Vul: EO

NORTE 
 9 
 KQ763 
 AK5 
 KQ93

SUL 
 AK62 
 J5 
 Q62 
 J1082

OESTE 
 QJ1085 
 A1082 
 J8 
 A7

ESTE 
 743 
 94 
 109743 
 654

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

meçarmos por jogar paus iremos dar o 
tempo necessário a Oeste para apurar as 
suas espadas, com a ajuda do Ás de co-
pas. 
Por outro lado, se começarmos pelas co-
pas, à partida estaremos dependentes 
de o naipe estar dividido 3-3, para poder-
mos apurar as tais quatro vazas que nos 
faltam para cumprir. Mas graças a uma 
manobra de contratempo (Milton’s 
Work), não teremos de depender de uma 
distribuição 3-3 das copas, basta que na 
segunda vaza apresentemos o 5 de co-
pas!  
Se Oeste entrar com o Ás, será em falso, 
teremos as quatro vazas de copas apura-
das. Se fizermos a vaza com o Rei ou a 
Dama do morto, viramos para paus, para 
apurar as três vazas que nos faltam para 
cumprir. 
 
Considere o seguinte leilão: 
Oeste Norte Este Sul 
 1  passo 1  
passo 1  passo ? 
 
O que marcar depois da segunda voz do 
abridor, uma voz forcing ou não? 

A2 AKQ1072 K4 Q52 
 
Resposta: Marque dois ouros. A ideia é 
a de marcar três copas na volta seguinte 
de leilão, para explicar ao parceiro que 
temos uma mão forte com um bom nai-
pe de copas. 

SUDOKU

Problema 
9246 
Dificuldade:  
Fácil

Problema 
9246 
Dificuldade:  
Difícil

Solução do  
problema 9244

Solução do  
problema 9245

© Alastair Chisholm 2008 and www.indigopuzzles.com

CRUZADAS  10.736

Horizontais: 1. Pequena lasca. Espiolhar. 
2. Antigo instrumento de cordas. Tecido 
de arame. 3. Nome injurioso que se dava 
aos Judeus e Mouros, talvez por não 
comerem carne de porco. Víscera dupla. 
4. Agarrar. Equívoco. 5. Da cor da cidra 
ou do limão. 6. Benéfica. Ir para dentro. 
7. Dígito binário. Elemento de formação 
de palavras que exprime a ideia de onda. 
8. Parte do lombo dos bovinos entre a pá 
e o cachaço. Cachola. 9. Interjeição que 
designa admiração ou ironia. Ovário dos 
peixes. Irritar. 10. Garbosa. Pregos 
miúdos. 11. Feminino de este. Governar 
(o navio). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verticais: 1. Ramificação. Reunião de 
pessoas para dançar. 2. Fileiras. Livro de 
contos de Miguel Torga (1940). 3. Dança 
animada (popular). Antigo nome da nota 
musical dó. 4. Bando de garotos (gíria). 
Pessoa nova do sexo feminino. 5. Nome 
feminino. Fútil (fem.). 6. Situação 
complicada. 7. Ainda (popular). Cálcio (s.
q.). 8. Atmosfera. Tornar tíbio, frouxo, 
mole. 9. Grande medo. Nome da letra R. 
10. Acrescentar. Jurisdição. 11. Ruminar. 
Lavrar. 
  
Depois do problema resolvido encontre 
o provérbio nele inscrito (4 palavras).

Solução do problema anterior: 
Horizontais: 1. Soma. Beiral. 2. Ovante. Buba. 3. Galã. Cambar. 4. Tocar. ONG. 5. NO. 
Carão. 6. Reservar. 7. Agosto. Ia. 8. PA. Calcetar. 9. Curvatura. 10. Suor. Ararat. 11. 
Ardor. Arara. 
Verticais: 1. Soga. Raposa. 2. Ova. Nega. Ur. 3. Maltoso. COD. 4. Anão. ESCURO. 5. 
Cortar. 6. Beca. Volva. 7. Arca. Cara. 8. IBM. Arietar. 9. Rubor. Atura. 10. Abanão. Arar. 
11. Largo. Grata. 
Título da Obra: No Escuro.

JOGOS
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INICIATIVAS

AGENDA
“Agradeço-vos o relato da morte de 

Tomás Moro (...), foi ele um dom 

gratíssimo para nós.” Corria o ano 

de 1535 e o português Damião de 

Góis escrevia ao seu amigo Erasmo 

de Roterdão sobre a morte por deca-

pitação do amigo deste, Tomás 

Moro, autor da Utopia.  

“A Europa mergulhava no secta-

rismo entre versões do cristianismo, 

a caminho das guerras de religião. 

Toda? Não. No canto sudoeste do 

continente, um Reino de Portugal 

até então periférico está no que 

poderia ser considerado o seu apo-

geu, alcançando do outro lado do 

mundo a Ásia, que viria a constituir 

a maior razão de ser da sua política 

imperial neste século XVI”, escreve 

Rui Tavares no prefácio. Desta vez, 

o coordenador da colecção assina 

também este 16.º volume, escrito a 

duas mãos: por Rui Tavares (para a 

história europeia) e por Zoltán Bie-

dermann (para todos os cruciais 

acontecimentos que se dão fora do 

continente europeu). “Encontramos 

assim um Portugal que se espalha 

na Ásia de forma simultaneamente 

ordenada pela coroa e espontânea 

pelas vagas de aventureiros que 

fogem ao controlo desta, e um Por-

tugal europeu que se insere na rea-

lidade da Reforma protestante e da 

Contra-Reforma católica solicitando 

ao Papa que estabeleça no Reino a 

Inquisição”, continua. “Duas gera-

ções depois da conversão forçada 

dos judeus portugueses, é o Portu-

gal multirreligioso da Idade Média 

que agora vai desaparecer de niti-

vamente.”  

Tudo isto estava a acontecer em 

1535. Foi talvez esta a geração de 

portugueses que assistiu a mais 

mudanças no mundo: o apareci-

mento de continentes e territórios 

desconhecidos, ao mesmo tempo 

que a religião e a humanidade eram 

postas em causa. “Ao mesmo tempo 

que o mundo aparecia uno, a Euro-

pa dividia-se mais uma vez em duas, 

e descobriam-se comunidades 

humanas cuja mera existência em 

harmonia, ou cujos sinais de grande 

so sticação cultural e política, 

DR

Os diferentes ângulos  
do prisma do império português 

História

1535 
Col. Portugal, Uma Retrospectiva, 
vol. 16 
Sexta-feira, 20 de Setembro 
Por +7,50€ 

teria dito outra coisa, em 1572.” 

A colecção 
É este o olhar do 16.º volume da 

colecção Portugal, Uma Retrospec-

tiva, que o PÚBLICO está a editar em 

parceria com a Tinta da China e 

apoio da Fundação Francisco 

Manuel dos Santos. O desa o foi lan-

çado pelo historiador Rui Tavares, 

que é também o coordenador da 

colecção. São 25 volumes com 2500 

anos da História de Portugal. Um 

conjunto de saberes da história 

social, política, económica, jurídica 

ou cultural. E tudo de frente para 

trás. Ao todo juntaram-se mais de 50 

historiadores para contarem esta 

História em retrospectiva. Uma nova 

geração de historiadores, com repu-

tadas carreiras no meio, e com dife-

rentes backgrounds. “Nunca terá 

havido uma História de Portugal 

com tanta colaboração internacio-

nal”, diz Rui Tavares. O volume 1961, 

que se foca no início da guerra colo-

nial, é escrito a quatro mãos entre 

Pedro Aires Oliveira, português, e 

António Tomás, angolano. Ana Cris-

tina Nogueira da Silva, historiadora 

portuguesa, e João Paulo Pimenta, 

historiador brasileiro, contam-nos a 

história do ano 1822, que culmina na 

separação do Portugal e Brasil. 

Para ler e reler neste volume, com 

o seu jornal. 

Os autores 
Zoltán Biedermann é historiador e 

co-fundador do programa de estu-

dos luso-brasileiros na University 

College London. É autor e coorde-

nador de numerosos trabalhos 

sobre a expansão portuguesa na 

Ásia. Doutorado em História dos 

Descobrimentos e da Expansão pela 

Universidade Nova de Lisboa e pela 

École Pratique des Hautes Études de 

Paris, foi professor visitante na 

Brown University e na École des 

Hautes Études en Sciences Sociales 

de Paris.  

Rui Tavares é escritor, historiador 

e ensaísta com diversos livros publi-

cados. É doutorado em História pela 

École des Hautes Études en Sciences 

Sociales de Paris, investigador asso-

ciado no Centro de Estudos Interna-

cionais do ISCTE/IUL e membro 

integrado do Instituto de Filoso a da 

Universidade Nova de Lisboa, foi 

investigador visitante na New York 

University e no Instituto Universitá-

rio Europeu de Florença, e professor 

visitante na Brown University.  

HOJE, 14 
Colecção Garrafeira PÚBLICO — 
Verão  
Vinho 9 — Cabo da Roca Reserva 
Arinto Bucelas 2017 
Uma selecção de 11 vinhos para 
aproveitar o bom tempo e as férias 
junto de família e amigos 
saboreando o melhor da vida. 
Grandes vinhos, de grandes 
produtores e de excelentes 
regiões que vão fazer as delícias 
da sua garrafeira. 
 
Terça-feira, 17 
Colecção Médicos Escritores 
1.º volume — A Vida Sexual 
Uma edição fac-similada e 
comemorativa do 80.º aniversário 
da Ordem dos Médicos, composta 
por 14 obras de médicos escritores 
que se destacaram no panorama 
da literatura portuguesa. Uma 
parceria com a Ordem dos 
Médicos e A Bela e o Monstro, 
patrocínio da Bial, Ageas, Clínicas 
Germano de Sousa e Lexus, e 
apoio da RTP. 
 
Quinta-feira, 19 
Colecção Novela Gráfica V 
12.º volume — Neve nos Bolsos 
Uma nova série de treze obras 
ilustradas que continua a apostar 
na diversidade de temas e de 
autores, dando a descobrir aos 
leitores portugueses treze 
histórias de grande fôlego, na sua 
esmagadora maioria, inéditas em 
português de Portugal.  
 
Sexta-feira, 20 
Colecção Portugal, Uma 
Retrospectiva 
16.º vol. — 1535 
Em 25 volumes, Portugal, Uma 
Retrospectiva percorre a história 
do país… em sentido inverso. Uma 
oportunidade única para conhecer 
a “história de como Portugal se 
formou no mundo, e do mundo 
onde se formou Portugal”. Uma 
obra com direcção de Rui Tavares.

punham em dúvida a mundividên-

cia cristã herdada da Idade Média”, 

explica o autor que, com a ajuda do 

historiador Luís Filipe Thomaz, que 

ajudou a mudar a historiogra a da 

expansão portuguesa, descreve o 

império português como “prismá-

tico”. “Prismático: uma espécie de 

poliedro complicado que, ao ser 

observado de vários pontos de vista, 

revela aspectos diferentes de um 

passado diverso e pouco linear, 

estendendo-se pelos quatro cantos 

do mundo e entrelaçando-se de for-

ma complexa — por vezes pací ca, 

por vezes violenta, sempre de 

maneira intensa — com outras socie-

dades e culturas.” 

“E a lição mais profunda que o 

prisma guarda para nós é simples-

mente esta: para vermos tudo o que 

há para ver, temos de nos manter em 

movimento. Luís Vaz de Camões não 
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Um vinho com explosão de citrinos

Ainda nos vinhos brancos, o Cabo da 

Roca Reserva Arinto Bucelas 2017 é 

o nono vinho da colecção, da Casca 

Wines. É um vinho 100% Arinto, de 

cor amarela. Ao nariz é expressivo, 

mineral, com aroma de fruta branca 

e de caroço com notas de especiarias 

e frutos secos. Sabor fresco, citrino 

e saboroso. Em boca é citrino e sabo-

roso, também com fruta de caroço, 

e um nal persistente e elegante. 

Acompanha queijo fresco de cabra, 

ostras, peixe grelhado e risotto de 

marisco com garoupa. 

Este Cabo da Roca chega-nos pela 

mão da Casca Wines. Sem terra nem 

adegas, a Casca Wines anda por 

montanhas e vales em busca das 

melhores uvas em cada uma das 

regiões vitivinícolas de Portugal. 

Sem tabus

Literatura

Col. Médicos Escritores 
A Vida Sexual, de Egas Moniz 
Vol. 1 
Terça-feira, 17 de Setembro 
Por +6,90€

Egas Moniz, laureado com o Nobel da 

Medicina em 1949, inaugura a colec-

ção Médicos Escritores, com uma 

obra tão popular quanto polémica: A 

Vida Sexual. Proibida pelo Governo 

de Salazar, esgotou 19 edições e ven-

deu milhares de exemplares. 

Não é por acaso que surgiu a 

expressão “letra de médico” para nos 

referirmos a qualquer documento 

com uma caligra a mais difícil de des-

vendar. Mas a verdade é que, ao longo 

do tempo, muitos foram os médicos 

que se notabilizaram tanto pela escri-

ta como pela sua habilidade com 

seringas, estetoscópios ou bisturis. 

“Em nada o homem se aproxima mais 

dos deuses, do que em dar saúde a 

outros homens”, escreveu o lósofo 

romano Cícero. Mas muitos foram já 

os médicos que, tal como os deuses, 

se tornaram “imortais”, inscrevendo 

de forma de nitiva o seu nome na 

história da literatura mundial. 

O russo Anton Tchekhov, o francês 

François Rabelais, o alemão Frie-

drich Schiller ou o britânico Sir 

Arthur Conan Doyle são alguns dos 

médicos autores mais conhecidos de 

sempre, mas também em Portugal 

não faltam exemplos de médicos que 

souberam usar a palavra com a mes-

ma destreza que os instrumentos 

hospitalares.  

De “ânimo con ado e teimoso”, 

em Novembro de 1898, um pequeno 

grupo de médicos de Lisboa julgou 

útil fundar uma associação de classe 

dos médicos de Portugal, com o m 

de defender os associados “da pro-

víncia e da capital”. Passou a desi-

gnar-se Associação dos Médicos 

Portugueses, com sede em Lisboa, 

sendo a primeira do género. Seria 

esta mesma associação que estaria 

na origem da criação, em 1938, da 

actual Ordem do Médicos, que, no 

âmbito do 80.º aniversário e, em 

parceria com o PÚBLICO e A Bela e 

o Monstro, com patrocínio da Bial, 

Ageas, Clínicas Germano de Sousa e 

Lexus, decidiu homenagear 14 médi-

cos portugueses que se destacaram 

também como escritores: Fernando 

Namora, Jaime Cortesão, Leite de 

Vasconcelos, Bernardo Santareno, 

Fialho de Almeida, Júlio Dantas, Bri-

to Camacho, Miguel Torga, Júlio 

Dinis, Graça Pina de Morais, João de 

Araújo Correia, Abel Salazar, Miguel 

Bombarda e Egas Moniz que inaugu-

ra a colecção com A Vida Sexual. 

Natural de Estarreja, onde nasceu 

a 29 de Novembro de 1874, Egas Moniz 

notabilizou-se como médico, neuro-

cirurgião, investigador e professor. 

Foi responsável pelo desenvolvimen-

to da arteriogra a, ou angiogra a 

cerebral em 1927, descoberta que 

revolucionou a medicina e a neuroci-

rurgia, permitindo o diagnóstico dos 

tumores cerebrais e o diagnóstico e 

tratamento do aneurisma cerebral e 

da malformação arteriovenosa. Esta 

descoberta valeu-lhe três indicações 

para o Nobel, que haveria de receber 

em 1949 pela criação do procedimen-

to neurocirúrgico denominado leu-

cotomia pré-frontal, que possibilitou 

o surgimento da psicocirurgia. 

A par do seu trabalho como cientis-

ta, Egas Moniz desempenhou cargos 

políticos e foi um prolí co escritor, 

tendo deixado uma extensa bibliogra-

a com mais de 300 títulos, muitos 

deles estritamente ligados à medici-

na, mas igualmente obras de cariz 

político e literário. 

O primeiro tomo de A Vida Sexual 

— “Physiologia” — foi publicado em 

1901, como fruto da tese de doutora-

mento de Egas Moniz pela Universi-

dade de Coimbra, ao qual se juntou 

depois o segundo, “Phatologia”. 

Construído a partir da intersecção 

entre diferentes campos do conheci-

mento, tais como a psiquiatria e a 

psicanálise, o autor procura ordenar 

e determinar condutas para os dois 

sexos, com ênfase em prescrições 

para a sexualidade feminina. “Procu-

ramos dar, em livro de conjunto e em 

linguagem acessível à parte culta do 

nosso meio, noções exactas e preci-

sas sobre a vida sexual, desfazendo 

êrros e satisfazendo legítimas curio-

sidades”, pode ler-se no prólogo da 

obra. Até 1933, data em que o Gover-

no salazarista proibiu novas tiragens 

e restringiu seu acesso à venda nas 

farmácias, A Vida Sexual — que agora 

é distribuído em edição fac-similada 

— esgotara 19 edições e vendera 

milhares de exemplares. Nenhum 

outro livro de carácter cientí co teve 

tanto sucesso no nosso país. 

Verão. E de que melhor desculpa 

precisa para juntar os amigos em 

torno da mesa, num almoço ou um 

jantar que entra pela noite dentro? 

Sobretudo brancos e rosés, os 

vinhos de Verão desta colecção são 

a outra razão que precisa-

va para celebrar neste nal 

de temporada. 

Vinho de cor rosa inten-

so, o JK Elpenor Rosé 2016 

foi o primeiro vinho da 

colecção. Seguiu-se o Alva-

rinho da Casa de Compos-

tela, 100% Alvarinho, da 

região dos Vinhos Verdes, 

branco de aroma delicado, 

complexo, com aponta-

mento de fruta madura e 

tropical. Posteriormente 

fomos brindados por dois 

vinhos rosé. Primeiro do 

Douro, o Crasto Rosé 2018, 

da Quinta do Crasto, com 

uvas sujeitas a uma rigoro-

sa triagem aí entrada da 

adega e posteriormente 

desengaçadas e suavemen-

Tudo começou na região de Colares, 

onde cresceram e aprenderam a 

admirar um vinho com carácter e 

qual a melhor forma de o fazer. Dali, 

Hélder Cunha e Alexandre Tirano 

começaram a correr o país, entender 

as tradições dos produtores 

locais e, com eles, produzir o 

melhor vinho possível. Casca 

Wines é um projecto de enó-

logos e especialistas em vinho 

que decidiram criar uma mar-

ca de vinho português de alta 

qualidade. E explicam: “Pro-

curamos o mais dedicado dos 

produtores e o maior amor 

para as uvas. Aprendemos 

com eles e, juntos, combina-

mos o nosso moderno know-

how, tecnologia e design. São 

estas características dos por-

tugueses que representam o 

carácter dos nossos vinhos.” 

A colecção 
É o nono vinho, de uma cui-

dadosa selecção de 11 que o 

PÚBLICO escolhe para si este 

Garrafeira PÚBLICO

Cabo da Roca Reserva Arinto 
Bucelas 2017 
Vinho 9 
Hoje, por +7,99€ 

te prensadas. O Herdade de São 

Miguel Rosé 2018, produzido a par-

tir de Aragonez, Syrah e Touriga 

Nacional.  

De vinhos brancos está a colecção 

cheia. Primeiro o Dez Tostões Branco 

2018, depois o Fagote Reserva Bran-

co 2018, seguido deste Cabo da Roca 

Reserva Arinto Bucelas 2017, e ainda 

o Sauvignon Blanc da Casa de Com-

postela, Vinhos Verdes, frutado, com 

toque mineral. Resta-nos o Branco 

da Gaivosa 2018, da Alves de Sousa 

do Douro, límpido e cítrico. Com 

notas de or de laranjeira, pêssegos 

frescos e folha de chá, e boca plena 

de frescura, fruta muito elegante e 

pura, com uma bela mineralidade e 

complexidade. Harmoniza bem com 

vieiras, salmão, bacalhau, ceviches, 

polvo, mas também com pratos de 

galinha e peru.  

Já nos tintos o Cabo da Roca 

Reserva Syrah Tinto 2016 e o Ceirós 

Reserva Tinto 1996, Douro, da Socie-

dade Agrícola.  

Para fechar o Verão com um brin-

de de ouro. 

Kim regressa à colecção Novela Grá-

ca como autor completo com Neve 

nos Bolsos, um relato autobiográ co 

da sua ida para a Alemanha e das 

vivências de outros espanhóis que 

emigraram com o mesmo objectivo, 

ganhar a vida. 

Foi em Outubro de 1963 que o 

jovem Joaquim Aubert Puigarnau, 

ainda não conhecido como Kim, dei-

xa os seus estudos em Belas Artes e 

aproveita o ano que tem até começar 

o serviço militar, para ganhar a vida 

na Alemanha. Através dos seus olhos 

e das suas memórias, vamos desco-

brir a vida desses expatriados da 

Espanha franquista. 

 Como o pró-

prio Kim referiu 

numa entrevista: 

“Esta novela grá-

ca surgiu devido 

a uma série de 

coincidências. 

Primeiro, porque 

tinha menos tra-

balho na revista El Jueves e muitas 

horas livres enquanto esperava que 

o Antonio Altarriba acabasse o argu-

mento de A Asa Quebrada. Segundo, 

porque numa visita a Angoulême 

conversei com um rapaz alemão e 

contei-lhe essa viagem, que pratica-

mente não tinha contado a ninguém. 

Quando ele me disse que na Alema-

nha já quase ninguém se recorda 

desses milhares de espanhóis que 

emigraram, percebi que tinha de 

contar essa história.” 

Um processo quase catártico, que 

lhe permitiu recuperar um período 

importante da vida de Kim e da his-

tória de Espanha: “Recordar esse 

ano que estive na Alemanha foi uma 

espécie de terapia para mim. Come-

cei a escrever a história na segunda 

pessoa, como se não fosse eu o pro-

tagonista. Mas quando mostrei umas 

quantas páginas a Altarriba e ele me 

disse que se notava que o protago-

nista era eu e me perguntou porque 

não escrevia na primeira pessoa, 

decidi fazê-lo.” 

 “Não tenho uma memória alegre. 

Foi um ano bastante duro, como se 

pode ver no livro. Ainda assim, tive a 

sorte de privar com um grupo de gen-

te jovem que tentava aproveitar a 

vida: ríamos, fazíamos festas...” João 
Miguel Lameiras 

Um espanhol 
na Alemanha

Novela gráfica

Novela Gráfica V — vol. 12 
Neve nos Bolsos 
Argumento e desenho — Kim 
Quinta-feira, 19 de Setembro 
Por +10,90€ 



56 • Público • Sábado, 14 de Setembro de 2019

DESPORTO

Portugal no pódio das vendas em 
mercado de Verão com recordes

O mercado de transferências no fute-

bol não dá sinais de abrandamento. 

A FIFA divulgou ontem um resumo 

da actividade negocial dos clubes 

entre 1 de Junho e 2 de Setembro des-

te ano e o documento permite con-

cluir que os Big 5 (os cinco campeo-

natos mais ricos da Europa) conti-

nuam a impulsionar um fenómeno 

que atingiu, em 2019, valores recorde, 

quer ao nível do total de jogadores 

envolvidos, quer ao nível dos mon-

tantes despendidos. Nesta balança 

que todos os anos oscila, Portugal 

continua a ter um peso signi cativo 

no prato das vendas. 

O peso do mercado de Verão no 

bolo anual das transferências conti-

nua a ser esmagador. Neste ano, 184 

das 211 movimentações registadas 

pelo Transfer Matching System (TMS) 

ocorreram neste período de três 

meses , com nada menos do que 8935 

transferências concretizadas em todo 

o mundo, o que traduz um aumento 

de 4,8% face a 2018. No que respeita 

aos gastos, e ainda que a maioria dos 

negócios (81,5%) tenha sido livre de 

custos, essa subida foi de 9%, atingin-

do-se os 5,23 mil milhões de euros (se 

incluirmos nestas contas todas as 

transferências desde Janeiro, o mon-

tante dispara para 6,6 mil milhões). 

Como é habitual, os principais 

clientes nesta “feira” de compras e 

vendas foram as Ligas inglesa, espa-

nhola, italiana, alemã e francesa. Por 

esta mesma ordem. Os Big 5, de resto, 

protagonizaram 1802 transferências 

neste período de Verão, mais 10,1% 

do que o registado no período homó-

logo de 2018, que resultaram num 

investimento de 3,96 mil milhões de 

euros (mais 8,3%). Em média, cada 

negócio fez-se por um valor a rondar 

os 6,3 milhões. 

No fundo, foram 446 os clubes dos 

campeonatos mais ricos que zeram, 

pelo menos, uma aquisição fora de 

portas, sendo que a média aponta 

para quatro contratações por clube, 

mais 10,1% do que o veri cado há um 

ano. Este uxo foi feito maioritaria-

mente de jogadores livres de contrato 

(35%), sendo que os regressos de 

Nos últimos três meses, houve mais transferências e mais dinheiro do que nunca no futebol. Ainda assim, 
Inglaterra, que continua a comandar a hierarquia, reduziu os gastos pela primeira vez desde 2010

milhões de euros, ligeiramente menos 

do que a Alemanha (408,4) e bem 

abaixo de França (791,6 milhões). A 

Ligue 1, porém, foi o único campeo-

nato dos Big 5 a apresentar um uxo 

negativo da balança comercial: 305 

milhões de euros, depois de um 

aumento no investimento de 35,7%.  

Fora do núcleo duro do futebol 

europeu, o primeiro classi cado do 

pelotão é a Rússia, que gastou 210,9 

milhões de euros (uma subida verti-

ginosa, de 272%, face ao Verão ante-

rior), seguida da Bélgica (150,8 

milhões, mais 29,1%) e, nalmente, 

de Portugal (138,1 milhões, mais 

74,3%). A verdadeira vocação do fute-

bol português continua, de resto, a 

ser a exportação. Neste parâmetro, 

ao encaixar 418 milhões de euros em 

vendas, ultrapassou a Itália e a Alema-

RODRIGO JIMÉNEZ/EPA

João Félix foi a grande sensação do mercado, inflacionando o prato das vendas da balança portuguesa 

nha, denotando uma subida de 61,1% 

relativamente a 2018. 

Com o negócio milionário de João 

Félix à cabeça, os números portugue-

ses foram também in acionados 

pelas vendas dos passes de Éder Mili-

tão ao Real Madrid (50 milhões de 

euros), de Raul Jiménez ao Wolver-

hampton (38), de Raphinha ao Ren-

nes (21) ou de Felipe ao Atlético 

Madrid (20), só para citar os exem-

plos de maior monta. Reunido o total 

de movimentações geradas pela I 

Liga, Portugal colocou-se no terceiro 

lugar da hierarquia das vendas. E 

quem sabe se, no nal do ano, não  

subirá mais uma posição, igualando 

o feito de 2017 (645,4 milhões), quan-

do só foi superado por Espanha. 

Futebol
Nuno Sousa

nsousa@publico.pt

ce em Espanha. Num mercado que 

gastou nada menos do que 1,06 mil 

milhões neste Verão (mais 20,4%), 

tem crescido a apetência para contra-

tar além-fronteiras (mais 15,5%), sen-

do que na presente temporada o 

negócio de João Félix (126 milhões de 

euros) acabou por ser o mais impac-

tante. O avançado ex-Ben ca foi ape-

nas uma das 32 “compras” feitas em 

território português (o terceiro maior 

exportador para Espanha), com 28 

futebolistas a fazerem o percurso con-

trário (Portugal é o segundo maior 

comprador no país vizinho). 

Itália ocupa o terceiro lugar em 

matéria de gastos (633 milhões, 

menos 11,5% que em 2018), mas o últi-

mo posto nos encaixes nanceiros. 

Isto porque completou apenas 264 

vendas, que representaram 400,6 

empréstimo representaram 22,1% do 

total. Não deixando de ser um valor 

signi cativo, o dos futebolistas livres 

para assinarem, nos Big 5 o fenómeno 

é bastante inferior ao do resto do mun-

do, que atinge os 64,2% do total.  

Na hierarquia dos gastos, não há 

alterações signi cativas. Mas se a 

posição de Inglaterra no topo da tabe-

la continua a ser inquestionável (con-

tratou 478 jogadores, mais 4,1% do 

que em 2018. gastando 1,23 mil 

milhões de euros), o certo é que hou-

ve lugar a uma diminuição de 7,5% 

dos gastos, a primeira quebra regis-

tada desde a introdução do TMS, ou 

seja, desde 2010. 

Entre os britânicos, o mercado por-

tuguês não tem grande representati-

vidade ( ca fora do top 5 de entradas 

e saídas), ao contrário do que aconte-
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O Sp. Braga somou terceira 
derrota em cinco jogos 
disputados no campeonato 
e acabou com menos um 
jogador em campo 

Antes de iniciar a sua participação na 

fase de grupos da Liga Europa (contra 

o Wolverhampton) e numa fase com-

plicada da temporada (sete jogos em 

21 dias), o Sporting de Braga somou 

mais um mau resultado no campeo-

nato português. Em Setúbal, frente 

ao Vitória, equipa que ainda não tinha 

ganho qualquer jogo, nem sequer 

marcado um golo em quatro encon-

tros disputados na I Liga, os bracaren-

ses foram derrotados pela margem 

mínima. 

O golo do triunfo dos sadinos foi 

apontado pelo avançado marroquino 

Hachadi, aos 74’, após um lance mui-

to confuso na pequena área bracaren-

se. Antes, durante toda a primeira 

parte, assistiu-se a um jogo pouco 

agradável, disputado aos repelões, 

com os jogadores de ambas as equi-

pas a terem di culdade em ligar o seu 

futebol e, muitas vezes, até em con-

trolar a bola. 

Mesmo assim, os bracarenses 

foram os mais perigosos e dominado-

res, com os setubalenses a apostarem 

acima de tudo no contra-ataque. Um 

remate de fora da área de Ricardo 

Horta, que acertou no poste esquerdo 

da baliza à guarda de Makaridze, foi 

o lance mais perigoso dos primeiros 

45 minutos. 

Na segunda parte, o Sp. Braga sur-

O primeiro golo  
do V. Setúbal trouxe 
também o primeiro 
triunfo dos sadinos

giu a pressionar ainda mais o V. Setú-

bal, acelerando o seu futebol. Só que 

os remates continuavam a sair longe 

do alvo ou eram bem parados por 

Makaridze. Já os sadinos, mantiveram 

a mesma receita — o contra-ataque 

— e, num lance confuso no interior da 

pequena área minhota, Hachadi 

empurrou a bola para o fundo da bali-

za de Matheus. 

O Sp. Braga “sentiu” o golo e o V. 

Setúbal teve ocasião para dilatar a 

vantagem, mas o resultado não se 

alteraria, até porque a equipa de Sá 

Pinto viu o árbitro Artur Soares Dias 

expulsar Fransérgio após visionar as 

imagens do videoárbitro, por agres-

são do médio brasileiro, já no período 

de descontos. PPÚBLICO

O V. Setúbal impôs a terceira derrota no campeonato ao Sp. Braga

Na véspera de defrontar a equipa-sen-

sação da primeira jornada da Liga, 

Bruno Lage recuperou a ideia que 

recentemente defendera ao a rmar 

que preferia uma Champions com o 

FC Porto, apesar da rivalidade e da 

quebra nanceira que esse cenário 

representaria para as “águias”. Tese 

que reforçou historiando as tentativas 

falhadas pelo Ben ca para tentar 

aumentar a concorrência interna na 

baliza de Vlachodimos. Ainda que 

Cillessen, Fabianski, Perín e Gulacsi 

não vistam hoje de encarnado por 

razões distintas, o treinador dos cam-

peões portugueses não escondeu que 

a primeira opção só não se concreti-

zou porque o internacional holandês 

preferiu rumar a Valência. Realidade 

que só uma Liga mais forte (daí a defe-

sa do FC Porto) poderá ajudar a inver-

ter. 

Assim, antes mesmo de medir for-

ças com a equipa de Vítor Oliveira, 

Bruno Lage somou alguns pontos 

graças ao discurso com que conquis-

tou o balneário. Das revelações sobre 

o mercado, à sinceridade do técnico, 

elogiada por jogadores como o vene-

zuelano Jhonder Cádiz (cedido ao 

Dijon), na hora de assumir decisões 

difíceis impostas pela redução do 

Benfica em alerta  
por causa do 
“caçador de dragões” 

plantel, Bruno Lage reagiu à polémica 

instalada em torno dos estágios, escla-

recendo a opção: “Não queria acabar 

a conferência sem falar dessa ques-

tão”, avisou, explicando os prós de 

um regime mais aberto e responsável, 

“sempre em prol do bem-estar dos 

jogadores” e que não pode estar 

dependente de resultados como o do 

clássico com os “dragões”.  

“Ganha-se e perde-se dentro de 

campo!”, vincou, lembrando histó-

rias de estágios em que, mesmo com 

um controlo rigoroso, era possível 

contornar as regras: “Havia jogadores 

que, às refeições, em vez de um, já 

tinham dois copos de vinho no bucho 

e um... uisquizinho”, servido em chá-

venas de café. As novas formas de 

controlo à distância, como as pulsei-

ras de sono e o recolher obrigatório, 

deixam Lage e os pro ssionais mais 

descansados, mesmo frente a um 

adversário que derrubou o FC Porto 

na ronda inaugural. 

Orientado pelo experiente Vítor 

Oliveira, campeão das subidas e do 

pragmatismo, o “caçador de dragões” 

assume as diferenças entre o cam-

peão e uma equipa que tenta reer-

guer-se das cinzas. Lage garante que 

pensou em cada detalhe para apre-

sentar a equipa no seu melhor, mes-

mo sem Florentino e Gabriel, enquan-

to Vítor Oliveira, que já empatou com 

o Sp. Braga, assumiu que, se os 

“galos” forem medrosos para a Luz, 

a pensar no nulo, regressarão  com 

uma derrota pesada. “Já se cumprir-

mos o plano, podemos provocar a tal 

surpresa”, diz.

augusto.bernardino@publico.pt

Futebol 
Augusto Bernardino 

Bruno Lage garante que a 
recepção ao Gil Vicente foi 
preparada ao mínimo 
detalhe. Vítor Oliveira não 
abdica de uma surpresa

Bruno Lage espera dificuldades no jogo contra o Gil Vicente

ARMANDO BABANI/EPA

CLASSIFICAÇÃO

Jornada 5 
V. Setúbal-Sp. Braga 1- 0 
Famalicão-P. Ferreira  hoje 16h30 * 
Benfica-Gil Vicente  hoje 19h BTV 
V. Guimarães-Desp. Aves hoje 21h30 *  
Santa Clara-Moreirense amanhã 15h * 
Rio Ave-Tondela   amanhã 16h * 
Marítimo-Belenenses SAD  amanhã 16h * 
Portimonense-FC Porto  amanhã 18h * 
Boavista-Sporting amanhã 20h * 
 *SportTV

Jornada 5 
Benfica B-Ac. Viseu  0-0 
Estoril-FC Porto B  hoje 11h* 
Varzim-Cova da Piedade  hoje 16h 
Farense-Vilafranquense  hoje 18h15 
Feirense-Desp. Chaves  hoje 18h15 
Académica-Nacional  amanhã 11h15* 
Sp. Covilhã-Leixões  amanhã 16h 
Penafiel-Mafra amanhã 18h15 
Casa Pia-Oliveirense  amanhã 18h15  
 *SportTV

 J  V  E  D  M-S  P

 J  V  E  D  M-S  P

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

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

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

Próxima jornada Desp. Chaves-Covilhã, 
Nacional-Penafiel, Cova Piedade-Casa Pia, 
Mafra-Varzim, Académica-Feirense, 
Vilafranquense-Estoril, Leixões-Benfica B, 
Oliveirense-FC Porto B, Ac. Viseu-Farense 

I Liga  
5 golos Pizzi (Benfica) 
II Liga  
4 golos Wilson (Vilafranquense) 

MELHORES MARCADORES

I LIGA

II LIGA

V. Setúbal  1 
Hachadi 74’ 
 

Sp. Braga  0 

Jogo no Estádio do Bonfim,  
em Setúbal. 
 
Assistência Não disponível. 
 
V. Setúbal Makaridze, Sílvio, Bruno 
Pires, Artur Jorge a11’, André Sousa, 
Semedo, Nuno Valente, Carlinhos 
(Zequinha, 71’), Berto (Éber Bessa, 65’), 
Guedes (Hachadi, 56’) e Mansilla. 
Treinador Sandro. 
 
Sp. Braga Matheus, Esgaio, Wallace 
(Pablo, 46’), Bruno Viana a14’, 
Sequeira, Fransérgio a90’, Palhinha 
(Rui Fonte, 78’), João Novais, Galeno 
(Murilo, 64’), Paulinho e Ricardo Horta. 
Treinador Sá Pinto. 
 
Árbitro Artur Soares Dias (Porto)  

DESPORTO
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Philip Mulryne, um “diabo 
vermelho” que deu em padre

Jogou no Manchester 
United, foi internacional 
pela Irlanda do Norte e teve 
uma vida de tablóide 
enquanto futebolista

Futebol internacional
Marco Vaza

Philip Mulryne com a camisola vermelha do Manchester United

A contabilidade foi feita pelo próprio 

Alex Ferguson: entre 1986 e 2013, os 

anos em que foi treinador do Man-

chester United, utilizou 210 jogadores 

na primeira equipa dos “red devils”. 

Nem todos tiveram o mesmo sucesso. 

Por cada Cristiano Ronaldo, houve 

um Rodrigo Possebon, que foi visto 

pela última vez a tentar relançar a car-

reira no Vietname. Outro dos 210 teve 

uma mudança invulgar de carreira. 

Philip Mulryne teve uma vida de fute-

bolista razoável, chegou a ser interna-

cional pela Irlanda do Norte e foi um 

“cliché” ambulante como futebolista 

de tablóide, com uma vida feita de 

mulheres, noites nos copos e carros 

rápidos. Depois, deixou tudo para trás 

e tornou-se padre. 

Só há dois anos é que Philip 

Mulryne foi ordenado padre católico 

da Ordem dos Dominicanos, cele-

brando a sua primeira missa como 

sacerdote na sua Belfast natal. Antes, 

tinham sido dois anos a estudar Filo-

so a e quatro a estudar Teologia, ele 

que depois de terminar a carreira de 

futebolista, se tinha dedicado a traba-

lho de voluntariado — até um dia em 

que o padre da igreja que frequentava 

lhe sugeriu a via do sacerdócio. 

Quando era adolescente, Mulryne 

cumpriu um sonho de criança: foi 

escolhido pelo próprio Alex Ferguson 

para integrar os escalões de formação 

do clube da sua devoção e, aos 16 

anos, estava a mudar-se de Belfast 

para a academia do United, para a 

“Classe de 94”. Mulryne seria con-

temporâneo de uma fornada ligeira-

mente mais velha e que viria a ganhar 

fama mundial, a “Classe de 92”, da 

qual Ferguson aproveitou jogadores 

como David Beckham, Ryan Giggs, 

Paul Scholes os irmãos Neville e Nicky 

Butt, tudo gente que teria uma longa 

e gloriosa história no futebol, o núcleo 

de um conquistador Manchester Uni-

ted durante mais de uma década. 

Mulryne teve a oportunidade de 

conviver com Ferguson e com alguns 

dos melhores futebolistas da altura, 

com as obrigações inerentes a um 

futebolista aprendiz no meio de 

“estrelas” — tinha, por exemplo, de 

limpar as chuteiras dos jogadores da 

primeira equipa. Mulryne fez uma 

mão-cheia de jogos na primeira equi-

pa do United entre 1997 e 1999, três 

na Taça da Liga, um na FA Cup e outro 

na Premier League. 

Os seus melhores momentos com 

os “red devils” seriam noutros contex-

tos competitivos — conquistou uma 

FA Youth Cup em 1995 e fez um hat-

trick num jogo de pré-época, actuan-

do no lado direito do ataque porque 

David Beckham estava de férias pro-

longadas. Mas era mais que óbvio que 

não havia espaço para Mulryne nos 

“red devils” e, aos 21 anos, mudou-se 

para o Norwich, que pagou por ele 

500 mil libras. Os primeiros tempos 

no Norwich, então na II Divisão, 

foram promissores: marcou um golo 

logo ao segundo jogo na conversão de 

um livre directo. 

Antes sequer de se ter estreado 

pela primeira equipa do United, 

Mulryne já era internacional A pela 

Irlanda do Norte (faria 27 jogos, três 

golos marcados). É claro que o seu 

momento mais marcante na selecção 

nada teve a ver com futebol. Em 2005, 

ele e um colega chegaram atrasados 

ao aeroporto de Cardi  (onde jogava) 

e não apanharam um avião que os iria 

levar a uma concentração da selecção 

em Belfast. Decidiram matar o tempo 

num bar a beber uns copos. Cerveja 

puxa cerveja e só chegaram ao hotel 

da comitiva na madrugada seguinte, 

embriagados, e Lawrie Sánchez, o 

seleccionador, expulsou-os aos dois. 

Mulryne não voltaria a jogar pela 

Irlanda do Norte. 

As noites de copos eram algo que 

Mulryne tinha apanhado nos seus 

 ROSS KINNAIRD /ALLSPORT

tempos de Norwich. Era um rapaz 

solteiro, com dinheiro no bolso, vivia 

sozinho e não tinha responsabilida-

des familiares. Desportivamente, até 

foram os seus melhores anos, mas 

também passou boa parte do tempo 

em noitadas e envolvido com mode-

los que povoavam a página três dos 

tablóides britânicos. À distância, 

Mulryne diz que eram instrumentos 

de grati cação rápida. “Não gostava 

das armadilhas de ser futebolista — o 

dinheiro, as discotecas, a atenção das 

mulheres”, contou numa entrevista 

ao Times. “Foi bom durante um tem-

po, mas perto dos 30, comecei a sen-

tir-me insatisfeito. Adorava jogar, 

adorava treinar, e o estilo de vida 

dava-me prazer. Mas nada durava. 

Comprava quatro carros por ano, 

tinha um Ferrari estacionado à porta, 

e sentia-me aborrecido. Queria sem-

pre mais.” 

Aos seis anos no Norwich, segui-

ram-se um e meio no Cardi , mais 

uma época no Leyton Orient, termi-

nando sem glória em 2008, aos 30 

anos, nos amadores do King’s Lynn. 

Nesta altura, Philip Mulryne já não 

pensava em si próprio apenas como 

um jogador de futebol, vida da qual, 

aliás, não se arrepende: “A minha 

vida como jogador teve um propósito, 

mas acredito que temos corpo e alma. 

Usei o meu corpo para o futebol, mas 

foi a alma que me conduziu a esta 

vocação”.

Breves

Voleibol

Xadrez

Bulgária e Itália 
lideram grupo de 
Portugal no Europeu

Nacional absoluto 
indefinido a duas 
rondas do final

A Bulgária confirmou ontem, 
em Montpellier, que será 
(mais) um osso duro de roer 
para Portugal no Campeonato 
da Europa de voleibol. Depois 
de ter vencido a Grécia por 
3-0 (28-26, 25-20, 
25-20) na primeira jornada, 
repetiu o resultado diante da 
Roménia e soma agora seis 
pontos na poule A. A mesma 
pontuação, mas já com um set 
cedido, apresenta a Itália. O 
terceiro classificado do 
ranking mundial já tinha batido 
Portugal por 3-0 e ontem 
impôs-se por 3-1 (17-25, 25-23, 
25-19, 25-18) à Grécia. A 
selecção portuguesa volta 
hoje à acção, para medir 
forças com a Bulgária (20h45), 
sabendo que só os quatro 
primeiros do grupo se apuram.

Em Portimão, a 76.ª edição do 
campeonato nacional de 
xadrez individual absoluto 
continua, a duas rondas do 
fim, muito equilibrada, com 
quatro dos dez participantes 
a manterem esperanças de 
conquistarem o título. André 
Sousa, Paulo Dias e Rui 
Dâmaso contabilizam todos 
cinco pontos, enquanto Luís 
Galego está a meio ponto, 
mas ainda não tendo 
terminado o  duelo com André 
Fidalgo referente a esta 
jornada. Quem já não tem 
hipóteses de vencer é o actual 
campeão nacional, António 
Fernandes, que com 16 títulos 
detém por larga margem o 
recorde de triunfos na prova, 
mas que este ano não esteve 
bem e, com 3,5 pontos, 
partilha a quinta posição  
com o jovem José Veiga. 

Os melhores tenistas de Portugal e 

Bielorrússia corresponderam ao seu 

estatuto e venceram os respectivos 

singulares do primeiro dia da elimi-

natória do Grupo I da Zona Europa/

Ásia da Taça Davis, que decorre em 

Minsk, colocando o resultado em 1-1. 

O vencedor será encontrado na longa 

jornada de hoje, onde estarão três 

pontos em disputa, sendo o de pares, 

logo a abrir, de enorme importância, 

pois dará um ascendente importante 

à selecção vencedora. 

“Vamos disputar três pontos e 

começamos com os dois ‘Sousas’ nos 

pares. Vamos com muita vontade e 

determinação, pois sabemos que é 

um ponto muito importante. Está nas 

nossas mãos criar as oportunidades 

e aproveitá-las”, disse Rui Machado. 

O capitão português assistiu na pri-

meira la à vitória de João Sousa 

(64.º) sobre Ilya Ivashka (135.º), por 

4-6, 6-1 e 6-2, e à derrota de João 

Domingues (179.º no ranking ATP) 

frente ao número um da Bielorrússia, 

Egor Gerasimov (119.º), por 6-2, 6-3. 

“O João [Sousa] não entrou muito 

bem e o adversário começou bastan-

te sólido. No segundo set, assim que 

fez o break, encontrou o equilíbrio e 

dominou o encontro até ao nal”, 

resumiu Rui Machado. 

Domingues teve mais problemas 

para adaptar-se ao hardcourt e cedeu 

em 60 minutos. “O João Domingues 

entrou relativamente bem e teve 

oportunidade para fazer um break. 

Era importante mantermo-nos com 

o resultado equilibrado ou fazer um 

break cedo para causar instabilidade 

no adversário, que servia muito bem. 

Não conseguiu, pesou-lhe um pouco 

e foi quebrado logo depois. Aí, o 

encontro cou mais desequilibrado, 

porque o adversário sentiu-se sempre 

cómodo”, acrescentou Machado. 

O capitão luso con rmou os nomes 

de João e Pedro Sousa para o par, mas 

não os que tinha adiantado na quinta-

-feira para os singulares: João Sousa e 

João Domingues.

Portugal  
com jornada 
decisiva  
em Minsk

Ténis
Pedro Keul

As selecções portuguesa e 
bielorrussa continuam hoje 
a disputar a eliminatória do 
Grupo I da Taça Davis

pkeul@publico.pt

DESPORTO
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Espanha e Argentina vão ser os pro-

tagonistas de uma nal inédita no 

Mundial de basquetebol, depois de 

terem eliminado ontem, respectiva-

mente, Austrália e França nas meias-

- nais do torneio que se está a dispu-

tar na China. 

Serão dois antigos campeões mun-

diais em confronto, sendo que os 

argentinos conquistaram a medalha 

de ouro na primeira edição, em 1950, 

e foram nalistas vencidos em 2002, 

enquanto os espanhóis foram cam-

peões em 2006 na única nal que 

disputaram. 

Num emocionante jogo, que teve 

direito a dois prolongamentos, a 

Espanha contou com uma grande 

exibição do veterano poste do Toron-

to Raptors Marc Gasol (33 pontos) 

para bater a Austrália por 89-88, 

naquela que foi uma reedição (com o 

mesmo desfecho) do jogo pela meda-

lha de bronze nos Jogos Olímpicos de 

2016, no Rio de Janeiro. Para além da 

melhor versão do mais novo dos 

irmãos Gasol, a “roja” contou ainda 

com uma exibição completa do base 

Ricky Rubio (19 pontos, sete ressaltos 

e 12 assistências), enquanto os austra-

lianos tiveram em Patty Mills (34 pon-

tos) o seu melhor elemento. 

Também em Pequim, a Argentina 

arrasou a França com um 80-66. Os 

franceses entravam nesta meia- nal 

depois de terem cometido a proeza 

de eliminar os EUA, mas, desta vez, 

não tiveram argumentos para contra-

riar os sul-americanos, liderados pelo 

veterano de 39 anos Luis Scola, sobre-

vivente da equipa que foi vice-cam-

peã em 2002. 

Scola acabou o jogo da meia- nal 

com 28 pontos e 13 ressaltos, desem-

penhando ainda um papel importan-

te a parar Rudy Gobert, o poste fran-

cês que tinha sido a “estrela” frente 

aos norte-americanos e que, nestas 

“meias”, marcou apenas três pontos. 

Os bases Frank Ntilikina e Evan Four-

nier foram os melhores marcadores 

da França, ambos com 16 pontos. 

Hoje, EUA e Polónia jogam pelo 

sétimo lugar, depois Sérvia e Repúbli-

ca Checa jogam pelo quinto posto.

Argentina  
e Espanha em 
final-surpresa 
do Mundial

Basquetebol

Os espanhóis derrotaram 
os australianos por um 
ponto de diferença na 
meia-final mais equilibrada

Tudo aconteceu ao quilómetro 66 da 

19.ª etapa, entre Ávila e Toledo, da 

Volta a Espanha em bicicleta. Uma 

queda levou meio pelotão ao asfalto, 

incluindo o líder da classi cação 

geral, Primoz Roglic ( Jumbo). De 

imediato, a Movistar, equipa de Ale-

jandro Valverde, segundo da geral, 

foi para a frente da corrida, onde não 

estava até esse momento, e acelerou 

o ritmo, na tentativa de tirar provei-

to do acidente do esloveno. 

Os quilómetros seguintes foram tão 

agitados quanto a polémica que esta-

lou mal o francês Rémi Cavagna (Qui-

A queda que deu 
origem ao dia mais 
polémico da Vuelta

ck-Step) cortou a linha de meta, fes-

tejando a sua vitória na tirada. 

Com Valverde e “sus muchachos” 

a acelerar como podiam na frente da 

corrida, os comissários da prova 

decidiram “fechar os olhos” à pro-

tecção feita aos sinistrados. Roglic e 

os restantes atrasados puderam 

assim seguir atrás dos carros, prote-

gidos do vento forte, e recuperar 

terreno para o grupo da frente. 

Ao saber desta situação, José Luis 

Arrieta, director desportivo da 

Movistar, deu ordens para os seus 

ciclistas baixarem o ritmo e foi críti-

co. “Já nos aconteceu sofrermos com 

este tipo de situações e ninguém 

questionou. Mas tudo bem, se a UCI 

decidiu recolar os atrasados, se a UCI 

é quem decide quem ganha as corri-

das, não digo mais nada”, declarou 

irritado. 

Só que a atitude da equipa espa-

nhola também foi muito censurada, 

especialmente por tentar tirar pro-

veito de uma queda colectiva e não 

de um acidente solitário do camisola 

vermelha. 

À margem de tudo isto esteve 

Cavagna, resistente nal de uma fuga 

que chegou a ter 11 elementos, cor-

tando isolado a meta, embora com 

apenas cinco segundos de vantagem 

sobre o pelotão, depois de 24 quiló-

metros sozinho, na frente. 

Hoje, a 20.ª e penúltima etapa será 

decisiva, ligando Arenas de San Pedro 

a Plataforma de Gredos, ao longo de 

190,4 quilómetros, com duas conta-

gens de montanha de primeira cate-

goria, duas de segunda e outras tantas 

de terceira. PÚBLICO/Lusa

Ciclismo 

O líder da classificação geral 
foi ao chão e a equipa do 
seu principal perseguidor 
aproveitou para atacar. 
Confusão instalada 

Primoz Roglic foi ao chão na etapa de ontem da Volta a Espanha

JAVIER LIZON/EPA

Golfe
Rodrigo Cordoeiro

Dos 18 portugueses presentes no 

Open de Portugal, seis passaram o cut 

após as duas primeiras voltas no cam-

po do Morgado Golf Resort, em Por-

timão, com destaque para Tiago Cruz 

(71-70) e Hugo Santos (72-69), que 

somam 141 pancadas (três abaixo do 

Par 72) e integram o grupo dos 16.ºs, 

a seis pancadas do líder, o galês Rhys 

Enoch (135, 69-66). 

O cut era para os 60 primeiros e 

empatados aos 36 buracos, entre 156 

participantes iniciais, e, também 

notavelmente, os dois amadores por-

tugueses em competição ficaram 

dentro, no limite, com 145 (+1). Daniel 

Seis portugueses 
passam o cut  
no Open de Portugal

Rodrigues (73-72) e Pedro Silva (75-

70), campeão e vice-campeão nacio-

nais amadores, ambos do CG Mira-

mar, estão nos 58.ºs. Filipe Lima (nos 

27.ºs, com 142, 72-70) e João Ramos 

(34.ºs, 143, 74-69) completam o sex-

teto anfitrião que segue em prova.  

De fora, ficou Ricardo Santos, n.º 

quatro no ranking do Challenge Tour, 

circuito satélite do European Tour, de 

que faz parte o Open de Portugal, 

dotado com 200 mil euros em pré-

mios. O algarvio de 36 anos, já vence-

dor este ano na Suíça, fez duas voltas 

de 77 pancadas e foi eliminado nos 

139.ºs. No escalão principal do Euro-

pean Tour, Pedro Figueiredo passou 

o cut no KLM Open, no The Interna-

tional (Par 72), em Amstersão, nos 

34.ºs, com 140 (70-70).

CLASSIFICAÇÃO
19.ª ETAPA

GERAL

1.º Rémi Cavagna (Quick-Step) 3h43m34s 
2.º Sam Bennett (Jumbo) a 5s 
3.º Zdenek Stybar (Quick-Step) m.t. 
4.º Philippe Gilbert (Quick-Step) m.t. 
5.º Alejandro Valverde (Movistar) m.t. 

1.º Primoz Roglic (Jumbo) 75h00m33s 
2.º Alejandro Valverde (Movistar) a 2m50s 
3.º Nairo Quintana (Movistar) a 3m31s 
4.º Miguel Ángel López (Astana) a 4m17s 
5.º Tadej Pogacar (Emirates) a 4m49s
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O RESPEITINHO NÃO É BONITO

Há um silêncio podre na justiça portuguesa

O
 cumprimento da lei é uma 

exigência de qualquer 

sociedade civilizada, e ela 

foi criada para que as 

paixões dos homens 

tivessem algum controlo. 

Nenhum de nós gostaria de car 

dependente do humor e do livre 

arbítrio das autoridades que a cada 

momento tivessem o poder de nos 

condenar e castigar. Mas as leis 

evoluem, não são dogmas 

imutáveis: elas regulam a nossa 

vida e tentam responder às 

exigências morais e éticas da 

sociedade, que se vão alterando 

com o tempo. Isto signi ca que a 

lei tem de ser cumprida, mas ela 

não pode ser cega aos princípios 

que a sustentam, até porque 

muitas vezes ca aquém (ou vai 

além) daquilo que a sociedade 

exige. Nesses casos, é preciso 

mudar a lei; é preciso que se 

ouçam vozes a criticá-la; e é 

preciso que quem a aplica não viva 

numa bolha, alheio a tudo o que 

está à sua volta. 

João Miguel Tavares

O silêncio fétido da justiça 

portuguesa em torno do caso do 

juiz Rui Rangel demonstra que há 

demasiada gente a colocar a forma 

da lei à frente dos princípios que é 

suposto defender. Há excepções, 

mas são muito poucas. Não sei se é 

por corporativismo, por cobardia, 

por mentalidade legalista e 

burocrática ou por indiferença 

existencial — o que sei é que os 

homens justos que certamente 

existem e trabalham nos tribunais 

portugueses têm de tomar posição 

perante um caso como este, em 

que juízes com indícios fortes de 

terem sido corrompidos andam 

pelos tribunais a analisar casos de 

corrupção como se nada fosse, 

provocando danos catastró cos na 

con ança dos portugueses numa 

das poucas instituições nacionais 

que ainda mantém uma réstia de 

prestígio. A justiça portuguesa tem 

fama de ser lenta e de ser 

corporativa. Mas não tem, até hoje, 

fama de ser corrupta. Não percebo 

por que é que o Tribunal da 

Relação de Lisboa se está a esforçar 

tanto por a ganhar. 

O presidente da Relação de 

Lisboa, Orlando Nascimento, 

enviou ao PÚBLICO o número dos 

processos atribuídos a Rui Rangel 

nas últimas duas distribuições 

(louve-se a transparência) e 

declarou à Rádio Renascença que 

“o quadro legal garante a 

independência e imparcialidade 

do juiz”, na medida em que é para 

isso que servem os incidentes de 

recusa e de suspeição. Pura 

conversa legalista. Infelizmente, 

esqueceu-se de explicar o mais 

importante: ainda que não 

pudesse opor-se ao regresso de Rui 

Rangel, por se ter esgotado o prazo 

da suspensão preventiva, por que é 

que ele não o colocou numa das 

secções cíveis do tribunal, 

afastando-o das criminais? Apesar 

de tudo, não é a mesma coisa estar 

a analisar con itos de condomínio 

ou casos de corrupção. Será que 

Orlando Nascimento não o podia 

ter feito? 

A verdade é que o presidente da 

Relação do Porto fê-lo. 

Lembram-se do juiz Neto de 

Moura e da sua relação atribulada 

com a violência doméstica? No 

início do ano, o presidente do 

Tribunal da Relação do Porto, 

Nuno Ataíde das Neves, decidiu 

colocar Neto de Moura numa 

secção cível, onde não terá de 

avaliar casos de violência 

doméstica. Justi cação do 

presidente: “O objectivo desta 

medida foi preservar a con ança 

dos cidadãos”, já que “perante a 

avalanche de protestos e ataques, 

era o próprio sistema de justiça 

que cava em causa”. Está dito e 

bem dito. Pergunto: porque é que 

Orlando Nascimento não fez o 

mesmo? Só há três opções. 1) Tinha 

saudades de Rui Rangel e está 

contente por o ter de volta. 2) As 

leis em Lisboa não são iguais às do 

Porto. 3) Faltou-lhe uma 

“avalanche de protestos”. Eu voto 

3). Este silêncio podre protege a 

passividade de quem não quer 

decidir.

NUNO FERREIRA SANTOS

Por que é que Orlando 
Nascimento não 
colocou Rui Rangel 
numa das secções 
cíveis do tribunal, 
afastando-o  
das criminais? 
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Colecção
Médicos Escritores
Não é por acaso que surgiu a expressão “letra de médico” para nos referirmos a qualquer documento

com uma caligrafia mais difícil de desvendar. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, muitos foram 

os médicos que se notabilizaram tanto pela escrita como pela sua habilidade com seringas, estetoscópios 

ou bisturis. No âmbito do seu 80.º aniversário a Ordem dos Médicos, o PÚBLICO e a Bela e o Monstro 

homenageiam 14 médicos portugueses que se destacaram também como escritores: Egas Moniz, 

Fernando Namora, Jaime Cortesão, Leite de Vasconcelos, Bernardo Santareno, Fialho de Almeida, 

Júlio Dantas, Brito Camacho, Miguel Torga, Júlio Dinis, Graça Pina de Morais, João de Araújo Correia, 

Abel Salazar e Miguel Bombarda. Todas terças-feiras com o seu jornal, por mais 6,90 euros
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DE EGAS MONIZ
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Por + 6,90 euros 
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Os médicos são, de uma maneira 

geral, conhecidos pela ilegibilidade 

da sua letra manuscrita. Não é por 

acaso que surgiu a expressão “letra 

de médico” para nos referirmos a 

qualquer documento com uma cali-

grafia mais difícil de desvendar. Mas 

a verdade é que, ao longo do tempo, 

muitos foram os médicos que se no-

tabilizaram mais pela escrita do que 

pela sua habilidade com seringas, 

estetoscópios ou bisturis.

“Em nada o Homem se aproxima 

mais dos deuses, do que em dar saú-

de a outros homens”, escreveu o fi-

lósofo romano, Cícero. Mas muitos 

foram já os médicos que, tal como 

os deuses, se tornaram “imortais”, 

inscrevendo de forma definitiva o 

seu nome na história da literatura 

mundial.

Autor de textos dramáticos como 

A Gaivota (1896) ou As Três Irmãs 

(1901) ou da novela A Estepe (1888), 

o russo Anton Tchecov (1860-1904) 

era formado em Medicina pela 

Universidade de Moscovo. François 

Rabelais (1494-1553), que escreveu 

Pantagruel (1534) e Gargântua (1534) 

era também médico, assim como 

Friedrich Schiller (1759-1805), cujas 

obras inspirariam compositores 

como Schubert, Brahms ou até 

Beethoven que teve como ponto 

de partida para a Ode à Alegria, o 

poema À Alegria do poeta alemão.

Foi também pelas mãos de um 

médico que surgiu uma das perso-

nagens mais famosas de sempre: o 

popular detective, Sherlock Holmes. 

Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) 

estudou Medicina entre 1876 e 1881 

na Universidade de Edimburgo e foi 

durante esse período que começou 

a escrever pequenas histórias. A 

sua mais famosa criação terá sido 

inspirada mesmo num dos seus pro-

fessores, Joseph Bell, e não será por 

acaso que o mais fiel companheiro 

do detective: Dr. Watson é… médico 

de profissão.

Mas também em Portugal não fal-

tam exemplos de médicos que sou-

beram usar a palavra com a mesma 

destreza que os instrumentos hos-

pitalares. 

De “ânimo confiado e teimoso”, 

em Novembro de 1898, um pequeno 

grupo de médicos de Lisboa, julgou 

útil fundar uma associação de clas-

se dos médicos de Portugal, com o 

fim de defender os associados “da 

província e da capital”. Passou a 

designar-se Associação dos Médicos 

Portugueses, com sede em Lisboa, 

sendo a primeira do género. Seria 

esta mesma associação que estaria 

na origem da criação, em 1938, da 

actual Ordem do Médicos que, no 

âmbito do 80.º aniversário e, em 

parceria com o PÚBLICO e a edito-

ra A Bela e o Monstro, decidiu ho-

menagear 14 médicos portugueses 

que se destacaram também como 

NEM TODA A ESCRITA DE MÉDICO
Em nada o Homem 

se aproxima mais

 dos deuses, do que 

em dar saúde 

a outros homens

escreveu Cícero.

Mas muitos foram 

já os médicos que 

se tornaram “imortais”, 

inscrevendo de forma 

definitiva o seu nome 

na história 

da literatura

VOLUME 1
17 DE SETEMBRO 

Egas Moniz

A Vida
Sexual 

O primeiro tomo de A Vida Sexual 
– “Physiologia” – foi publicado 
em 1901, como fruto da tese de 
doutoramento de Egas Moniz 
pela Universidade Coimbra. 
Construído a partir da intersecção 
entre diferentes campos do 
conhecimento, tais como a 
Psiquiatria e a Psicanálise, o autor 
procura ordenar e determinar 
condutas para os dois sexos, com 
ênfase em prescrições para a 
sexualidade feminina. Até 1933, 
data em que o governo salazarista 
proibiu novas tiragens e restringiu 
seu acesso à venda nas farmácias, 
a esta obra ia já na sua 19.ª edição.

VOLUME 2
24 DE SETEMBRO

Jaime Cortesão
Memórias da 

Grande 
Guerra

Memórias da Grande Guerra é uma 
obra sobre a experiência de Jaime 
Cortesão como voluntário o Corpo 
Expedicionário Português, no posto 
de capitão-médico, na I Guerra 
Mundial. Em Março de 1916, após 
o avanço dos alemães em África, 
o então deputado democrata, que 
se licenciara em Medicina sete 
anos mas nunca exercera, decide 
alistar-se. Publicadas em 1919, 
estas memórias são o relato seus 
tempos de guerra, tema que aliás 
já abordara em Junho de 1916, no 
folheto Pela Pátria. Cartilha do Povo, 
1.º Encontro Portugal e a Guerra.

VOLUME 3
1 DE OUTUBRO

Bernardo 
Santareno

Nos Mares 
do Fim do 
Mundo

Esgotada há várias décadas, esta 
é uma obra única no panorama da 
literatura portuguesa do século 
XX. Entre 1957 e 1959, Bernardo 
Santareno, pseudónimo literário 
de António Martinho do Rosário, 
embarcou como médico de bordo 
na frota bacalhoeira portuguesa 
que se dirigia todos os anos para 
a Terra Nova e Gronelândia. Misto 
de diário, literatura de viagens, 
reportagem, ensaio poético e 
grande aventura, Nos Mares do Fim 
do Mundo espelha a experiência 
do escritor ao longo de três anos. 
Trata-se, pois, de um livro íntimo e 
de profunda sensibilidade.

VOLUME 4
8 DE OUTUBRO

Fernando Namora

A Noite e a 
Madrugada

Fernando Namora é um 
dos escritores portugueses 
contemporâneos que mais se 
evidencia pelo tom profundamente 
humano de todas as suas obras. 
A Noite e a Madrugada é um 
romance onde o mundo ilegal 
do contrabando raiano e a luta 
de camponeses pelos baldios, 
se reflecte lado a lado com a 
actividade profissional do autor, 
tantas vezes presente nos seus 
escritos. Foi publicado em 1950.

VOLUME 5
15 DE OUTUBRO

J. Leite de 
Vasconcelos

A barba em 
Portugal

Trata-se de um estudo de 
etnografia comparativa de 1925 
sobre a barba. O trabalho está 
dividido em seis capítulos. 
No primeiro faz o estudo 
antropológico da barba: definição 
de barba e seus caracteres físicos; 
o segundo trata da feitura da barba 
desde técnicas e processos a 
preços; o terceiro estuda as formas 
e cortes da barba e o quarto refere-
se à barba no decurso dos tempos 
e a sua distribuição geográfica. 
O quinto capítulo foca-se no 
simbolismo da barba e, por último, 
o sexto volume trata da barba no 
léxico e na literatura. 

A colecção

Literatura

É ILEGÍVEL

escritores numa edição de livros fac-

-similados.

Egas Moniz, um dos mais notáveis 

cientistas portugueses, laureado com 

o Nobel da Medicina em 1949, inau-

gura a colecção Médicos Escritores, 

com uma obra tão popular quanto 

polémica: A Vida Sexual, cuja distri-

buição seria proibida pelo governo 

de Salazar, esgotou dezanove edições 

e vendeu milhares de exemplares. 

Nenhuma outra obra de carácter 

científico teve tanto sucesso no nos-

so país. 

No segundo volume da colecção, 

viajamos com Jaime Cortesão pelas 

suas Memórias da Grande Guerra e 

é também em viagem que encon-

tramos Bernardo Santareno em 

Nos Mares do Fim do Mundo, Brito 

Camacho em Por Ahí Fóra: Notas de 

Viagem ou Abel Salazar em Um Estio 

Alemanha.

Tendo tido sempre a sua activi-

dade profissional como inspiração 

– assinou aliás Retalhos da Vida de 

Um Médico (1949) que seria adaptado 

tanto ao cinema como à televisão –, 

Fernando Namora surge represen-

tado na colecção com A Noite e a 

Madrugada. 

Mais próximo em distância, Leite 

de Vasconcelos faz um estudo etno-

gráfico sobre A Barba em Portugal 

no início do século XX, enquanto 

Fialho d’Almeida tenta descrever o 

país do final do século anterior num 

conjunto de contos reunidos em O 

País da Uvas.

Graça Pina de Morais assina a 

colectânea de contos Na Luz do 

Fim, Miguel Bombarda traz-nos 

a sua obra O Delírio do Ciúme e 

Júlio Dantas numa série de pe-

quenos ensaios debruça-se sobre 

o Eterno Feminino. O universo fe-

minino está também em destaque 

em As Pupilas do Senhor Reitor de 

Júlio Dinis.

Num “país de uvas”, Miguel Torga 

escolhe o Douro como ponto de par-

tida para o seu primeiro romance 

Vindima, sendo que a região é tam-

bém a inspiração para os Contos 

Durienses de João de Araújo Correia, 

que remata a colecção.



VOLUME 6
22 DE OUTUBRO

Fialho de Almeida

O País das 
Uvas

O País das Uvas reúne uma série de 
contos que decorrem um pouco 
por todo o Alentejo. Estão divididos 
por diferentes temáticas e géneros 
literários: desde poemas, a 
histórias e descrições paisagísticas, 
todos descritivos do Portugal 
de fins do século XIX. O País das 
Uvas, publicado em 1893, foi 
considerado o melhor dos volumes 
de contos de Fialho de Almeida.

VOLUME 7
29 DE OUTUBRO

Júlio Dantas

Eterno 
Feminino

“Foi, seguramente, a mais bella 
festa mundana a que assisti no 
estrangeiro. E foi também aquella 
em que a Mulher – o maior de 
todos os misterios que palpitam á 
superfície da terra – me apareceu 
sob um aspecto mais perturbador e 
mais funesto”, escreve Júlio Dantas 
em Madame Mephistopheles, um 
dos textos da compilação Eterno 
Feminino. Publicado em 1929, o 
livro encontra-se dividido em três 
partes: Tanagras Modernas, Galeria 
de Retratos e Pinturas Antigas que 
reúnem pequenos contos e ensaios 
sobre a vivência feminina ao longo 
de vários séculos.

VOLUME 8
5 DE NOVEMBRO

Júlio Dinis

As pupilas 
do Sr. Reitor

As pupilas do Sr. Reitor conta 
a história dos amores e dos 
desencontros das órfãs Clara e 
Guida educadas por um velho 
pároco, no cenário da vida 
campestre portuguesa do século 
XIX. Cenário este, povoado por 
personagens cuja bondade só é 
maculada pelo moralismo quase 
ingénuo de “comadres intriguistas” 
que contribuem para o conflito 
amoroso. Lançado ao público em 
formato de folhetim de jornal em 
1863 e, posteriormente, editado 
e publicado como livro em 1867, 
este primeiro romance de Júlio 
Dinis encontra-se entre as obras 
de maior sucesso do autor e um 
dos romances mais vendidos dos 
séculos XIX e XX em Portugal

VOLUME 9
12 DE NOVEMBRO

Brito Camacho

Por ahi fora

“Estamos em Paris. Não ha que 
perder tempo com a revisão 
da bagagem, impertinente 
formalidade que dispõe mal quem 
chega e que só deveria cumprir-
se na fronteira, para evitar o 
contrabando. Chamo um trem, ao 
acaso, e só quando vou dizer o 
adresse ao cocheiro é que reparo 
que elle era... uma cocheira. Não 
ha duvida que o feminismo ganha 
terreno.” Publicado em 1916, Por 
ahi fora reúne os escritos das 
viagens de Brito Camacho.

VOLUME 10
19 DE NOVEMBRO

Miguel Torga

Vindima

Vindima é o primeiro romance 
da autoria de Miguel Torga. 
Publicado em 1945, constitui 
uma homenagem ao Douro, às 
suas gentes e às suas paisagens. 
“Cingido à realidade humana do 
momento, romanceei um Doiro 
atribulado, de classes, injustiças, 
suor e miséria”, escreveu o autor 
acerca da sua obra inaugural. Neste 
romance realista, Torga exprime o 
seu amor pela e por aqueles que 
ali sobrevivem, enfrentando todo o 
tipo de dificuldades geradas pelo 
permanente conflito entre os vários 
estratos sociais.

VOLUME 11
26 DE NOVEMBRO

Miguel Bombarda

O delírio do 
ciúme

Resultado de um modelo de 
pesquisa clínica avançado para o 
seu tempo, O Delírio do Ciúme, de 
Miguel Bombarda, foi publicado em 
1896. Foi escrito na sequência da 
sua tese O Delírio das Perseguições. 
Nele, Bombarda regressa aos casos 
de estudo e descreve o delírio 
sistematizado no ciúme, numa 
época em que era pouco valorizada 
a sua especificada e sobretudo 
aliada ao alcoolismo.

VOLUME 12
3 DE DEZEMBRO

Graça Pina de Morais

Na Luz do Fim

Foi em 1955 que Graça Pina de 
Morais, formada em Medicina 
quatro anos antes, se iniciou 
verdadeiramente na escrita, tendo 
até adoptado o pseudónimo de 
Bárbara Gomes. Os romances 
A Origem (1958) ou Jerónimo e 
Eulália (2000), que lhe valeu em 
1969 o Prémio Ricardo Malheiros 
e o Grande Prémio Nacional da 
Novelística, são as suas obras 
mais conhecidas, mas a autora 
destacou-se também noutras 
formas de expressão como o texto 
dramático ou o conto, género 
privilegiado em Na Luz do Fim, que 
editou em 1961.

VOLUME 13
10 DE DEZEMBRO

Abel Salazar

Um Estio na 
Alemanha

Editada em 1944, Um Estio na 
Alemanha é a história de uma 
viagem contada na primeira 
pessoa. O seu ponto de partida 
é Berlim. “…E eis que ela aí está, 
precisa e real, a alama da luz 
nórdica, da paisagem ao longe 
tanta vez sonhada; tem a frescura 
virginal, sem mácula, de uma 
manhã de aleluia”, descreve Abel 
Salazar no capítulo inaugural 
da obra. Ainda que se debruce 
longamente sobre a capital alemã, 
o autor segue viagem, passando 
por cidades como Amesterdão, 
Bruxelas e até Madrid, onde se 
debruça sobre temas tão distintos 
como a crise ou as de El Greco.

VOLUME 14
17 DE DEZEMBRO

João de Araújo 
Correia

Contos 
Durienses

Foi publicado em 1941 e a partir 
daí o autor foi desenvolvendo uma 
actividade literária intensa, nos 
géneros conto, crónica e ensaio 
ameno, com uma incursão pela 
poesia. Tal como a restante obra de 
João de Araújo Correia, também os 
Contos Durienses são fruto de uma 
escrupulosa atenção à realidade 
humana. A matéria-prima que 
alimenta a sua ficção é recolhida 
in loco e in flagrante, o que 
resulta num conjunto de contos 
que respiram verosimilhança: o 
autor viu, ouviu e sentiu, antes de 
escrever.
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A literatura e os médicos celebrados nos 80 anos da Ordem

Chama-se João Semana e é, provavelmente, 

dos médicos mais célebres no nosso país. 

Trabalhou na segunda metade do Século 

XIX no mundo rural português, num am-

biente de aldeia onde quase nada chega-

va. Tornou-se, por isso, no paradigma do 

médico que tem consciência da sua missão 

social e que é um respeitado benfeitor aos 

olhos de todos os que se socorreram do seu 

apoio e generosidade, numa altura em que 

o acesso a cuidados de saúde estava longe 

de estar garantido ou sistematizado.

Porém, apesar desta celebrização, na 

verdade,  João Semana nunca chegou a 

nascer, pelo menos com este nome. Ou 

melhor, nasceu da pena de um outro 

médico, Júlio Dinis (pseudónimo literário 

de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, 

nascido no Porto em 1839), que lhe deu 

vida enquanto personagem nas páginas 

dedicadas às Crónicas da Aldeia, em As 

Pupilas do Senhor Reitor.

Por ocasião dos 80 anos da Ordem dos 

Médicos, João Semana é um dos perso-

nagens que vamos poder reencontrar 

entre setembro e dezembro, no âmbito 

de uma parceria da Ordem dos Médicos 

com o jornal PÚBLICO, para voltar a tra-

zer para as casas e estantes de todos nós 

muitos homens e mulheres médicos, mais 

ou menos conhecidos, que se afirmaram 

também como escritores. No total, nesta 

importante efeméride, vão ser publicadas 

14 obras de médicos escritores – muitas 

das quais não se encontram editadas neste 

momento, pelo que estamos perante um 

momento inédito e ímpar.

Em destaque estarão nomes e 

obras como Egas Moniz (A Vida 

Sexual), Fernando Namora (A Noite e a 

Madrugada), Jaime Cortesão (Memórias 

da Grande Guerra), Leite Vasconcelos (A 

Barba em Portugal), Bernardo Santareno 

(Nos Mares do Fim do Mundo), Fialho de 

Almeida (O País das Uvas), Júlio Dantas 

(Eterno Feminino), Brito Camacho (Por 

Ahi Fóra), Miguel Torga (Vindima), Júlio 

Dinis (As Pupilas do Senhor Reitor), Graça 

Pina de Morais (Na Luz do Fim), João de 

Araújo Correia (Contos Durienses), Abel 

Salazar (Um Estio na Alemanha) e Miguel 

Bombarda (O Delírio do Ciúme).

É sempre difícil, e quiçá, injusto sele-

cionar. Mas estamos em crer que a mon-

tra final disponibilizada será suficiente-

mente diversa para construir um retrato 

justo e rico da literatura construída por 

médicos entre os séculos XIX e XX.

É sobejamente conhecido que a 

Medicina e a Cultura caminharam, e ca-

minham, muitas vezes lado a lado ao lon-

go da nossa história. Aliás, a antropologia 

médica insiste numa ligação inexorável 

entre doença, medicina, cultura e socie-

dade. São vários os exemplos de médicos 

que a este ofício juntaram outras artes, das 

plásticas e musicais, às literárias, filosófi-

cas ou mesmo políticas, desempenhando 

papeis essenciais na sociedade civil e per-

mitindo muitos avanços e mudanças com 

a intervenção social que desempenharam. 

Há várias teorias que apontam para uma 

necessidade de catarse pela 

escrita, perante uma profissão 

que nos confronta diariamente com 

a fragilidade e o sofrimento. Diria que, mui-

to mais do que as causas, importa-nos o 

legado das obras.

Numa altura em que assinalamos os 80 

anos da Ordem do Médicos, associação 

profissional de interesse público que tem 

pugnado por uma Medicina de qualidade, 

humanizada e sempre em respeito pelos 

doentes, sentimos que esta era uma opor-

tunidade única de homenagearmos os mé-

dicos escritores e a importante missão que 

tiveram no nosso país, quiçá no mundo.

Dá-se também a feliz coincidência 

de estarmos a assinalar os 40 anos no 

Serviço Nacional de Saúde, projeto de 

coesão social que orgulha o nosso país e 

na construção do qual os médicos também 

foram determinantes, à semelhança do 

que acontece também na vertente cultural 

e na literatura, como poderemos perceber 

de forma mais direta por estes 14 livros.

Estamos perante verdadeiros 

exemplos de pessoas inspiradoras 

e multidimensionais, que conseguiram 

levar a medicina mais longe e de formas 

muitas vezes menos ortodoxas, sobretudo 

à época. Talvez por um apreço mais pes-

soal, não poderia deixar de referir Abel 

Salazar. O médico, que se celebrizou além-

-fronteiras como investigador e que con-

tinua a dar nome ao Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar, foi depois capaz 

de aproveitar um momento difícil, quando 

em plena ditadura foi afastado da universi-

dade, para desenvolver em sua casa outras 

obras memoráveis, dos óleos, aos retra-

tos, caricaturas e aguarelas, à literatura. 

Esperemos com este contributo da Ordem 

dos Médicos enriquecer estes momentos 

da história em que a medicina e a literatura 

se entrosaram e entusiasmaram as pessoas 

a aliarem os seus ofícios a outras artes. 

Miguel Guimarães 
Bastonário da Ordem dos Médicos

Os médicos também escrevem

Fernando Namora
Foi um médico e escritor português, 

autor duma extensa obra, das mais di-

vulgadas e traduzidas nos anos 70 e 80. 

Iniciou-se na prosa em 1938 com As Sete 

Partidas do Mundo, ficção em moldes 

presencistas. Notabilizou-

se com Fogo na Noite 

Escura (1943).

J. Leite de Vasconcelos
Filólogo e um dos principais precurso-

res da etnologia portuguesa, José Leite 

de Vasconcelos nasceu em 1858, na fre-

guesia de Ucanha (Tarouca). Começou 

por estudar medicina na Faculdade do 

Porto, mas após dois anos a exercer re-

solve dedicar-se ao estudo da linguística 

e etnologia, para a qual contribuiu de-

cisivamente para o seu 

desenvolvimento em 

Portugal, publican-

do inúmeros traba-

lhos na área.

Fialho de Almeida
Jornalista, escritor e tradutor pós-ro-

mântico, Fialho de Almeida formou-se 

em Medicina, entre 1878 e 1885. Nunca 

exerceu medicina, tendo-se dedicado ao 

jornalismo e à literatura. Entre as suas 

obras mais notáveis, encontram-se os 

cadernos periódicos Os Gatos, redigidos 

entre 1889 e 1894.

Brito Camacho
Foi um médico 

militar, escritor, pu-

blicista e político que, 

entre outros cargos de relevo, exerceu as 

funções de Ministro do Fomento (1910-

1911) e de Alto-comissário da República 

em Moçambique (1921 a 1923). Fundou e 

liderou o Partido Unionista. Foi fundador 

e director do jornal A Luta, órgão oficioso 

do Partido Unionista.

Júlio Dinis
Pseudónimo de Joaquim Guilherme 

Gomes, foi um médico e escritor por-

tuguês. Em 1861, termina o curso de 

Medicina na Escola Médico-Cirúrgica 

do Porto. Nessa época, já sofria de tu-

berculose, o que o levou a sair do Porto, 

começando a escrever. Inicia a activida-

de literária em 1862, publicando breves 

narrativas no Jornal do Porto. Publicou 

quatro romances: As Pupilas do Senhor 

Reitor (1866), Uma Família Inglesa (1867), 

A Morgadinha dos Canaviais 

(1868), e Os Fidalgos da 

Casa Mourisca (1871).

João de Araújo Correia
Nasceu em 1899 em Canelas do Douro. 

Ingressou na Faculdade de Medicina, 

mas devido à doença teve de interrom-

per o curso. Nessa altura aproveitou 

para ler e escrever e iniciou a sua co-

laboração com a imprensa regional. A 

sua estreia literária aconteceu em 1938 

com Sem Método. Médico a tempo in-

teiro e escritor de “horas mortas” de-

senvolveu uma intensa 

actividade literária, 

publicando com re-

gularidade contos, 

crónicas e ensaios.

Miguel Bombarda
Foi um médico, cientista, professor e 

político republicano português, figura 

cimeira na sua época. Nasceu na cidade 

do Rio de Janeiro, em 1851, e formou-se 

na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, 

tendo defendido uma tese sobre o Delírio 

das Perseguições. Dedicou-se especial-

mente ao sistema nervoso. Publicou 

dezenas de volumes e cerca de meio 

milhar de ensaios, sobre 

os problemas clínicos 

terapêuticos e sani-

tários. 

Egas Moniz
Foi um médico, neurocirurgião, investi-

gador, professor, político e escritor por-

tuguês. Foi responsável pelo desenvol-

vimento da arteriografia, ou angiografia 

cerebral em 1927, descoberta que revo-

lucionou a medicina e a neurocirurgia, 

permitindo o diagnóstico dos tumores 

cerebrais e o diagnóstico e tratamento 

do aneurisma cerebral e da MAV (mal-

formação arteriovenosa). Deixou ainda 

uma extensa bibliografia com mais de 

300 títulos que são da sua autoria ou 

contaram a sua colaboração. Entre es-

tes trabalhos conta-se literatura ligada 

à Medicina, à política 

e também literatura.

Bernardo Santareno
Pseudónimo literário de António 

Martinho do Rosário, Bernardo 

Santareno é considerado o maior drama-

turgo português do século XX. Médico 

de profissão, formado pela Universidade 

de Coimbra, viria mais tarde a especia-

lizar-se em Psiquiatria. 

Bernardo Santareno 

foi distinguido por 

duas vezes com o 

Prémios Bordalo.

Jaime Zuzarte Cortesão
Foi um médico, político, escritor e histo-

riador português. Estudou no Porto, em 

Coimbra e em Lisboa, vindo a formar-se 

em Medicina na Faculdade de Medicina 

da Universidade de Coimbra em 1909. 

Ocupou um lugar proeminente na cul-

tura política e na cultu-

ra histórica do seu 

tempo.

Júlio Dantas
Foi um escritor, 

médico, político, 

e diplomata, que 

se distinguiu como 

um dos mais conhecidos intelectuais 

portugueses das primeiras décadas 

do século XX. Na sua actividade in-

telectual cultivou os mais variados 

géneros literários, da poesia ao ro-

mance e ao jornalismo, mas foi como 

dramaturgo que ficou mais conhe-

cido, em particular pela sua peça A 

Ceia dos Cardeais (1902), uma das mais 

populares produções teatrais portu-

guesas de sempre.

Miguel Torga
Pseudónimo de 

Adolfo Correia da 

Rocha foi um dos mais influentes poe-

tas e escritores portugueses do século 

XX, autor de uma produção literária vas-

ta e variada, largamente reconhecida. 

Formado em Medicina pela Universidade 

de Coimbra, a sua obra de Miguel Torga 

abordou temas bucólicos, a angústia da 

morte, a revolta, temas sociais como a 

justiça e a liberdade, o amor, e deixou 

transparecer uma aliança íntima e per-

manente entre o homem e a terra.

Abel de Lima Salazar
Foi um médico, professor, investigador, 

pintor e resistente ao regime salazaris-

ta português que trabalhou e viveu no 

Porto. Formou-se na Escola Médico-

Cirúrgica do Porto, onde também foi 

professor e investigador. Um esgota-

mento ditou o seu afastamento da vida 

académica, dedicando-se a uma produ-

ção artística variada. As suas obras, com 

referências sociais, an-

tecipam o movimen-

to neorrealista em 

Portugal.

Graça Pina de Morais
Nasceu no Porto e passou a infância 

no Douro e em França. Formou-se em 

Medicina em 1951, profissão que exerceu 

durante largos anos. Inicia-se na escrita 

em 1955, sob o pseudónimo de Bárbara 

Gomes, com a publicação de duas nove-

las: Semi-Deuses e Sala 

de Aula, seguidas de 

O Pobre de Santiago 

(contos). Afirma-se 

como romancista 

em 1958 com A 

Origem (1991).
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