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Estreante L’And Vineyards, 
em Montemor-o-Novo, e 
lisboeta Eleven recebem uma 
estrela no Guia Michelin para 
2014. Portugal ganha uma 
estrela face a este ano p16

Mário Nogueira sugere que 
os professores sem vínculo 
esperem pelo desfecho da 
providência cautelar antes 
de se inscreverem na prova 
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de 8000 milhões de euros 
até 2020 em apoios para o 
sector agrícola, menos 500 
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No dia do serviço público de 
rádio e televisão, o ministro 
Miguel Poiares Maduro saiu 
em defesa do alargamento 
da televisão digital terrestre 
(TDT) em Portugal p2 a  5

Portugal passa a ter 
12 restaurantes com 
estrelas Michelin

Fenprof aconselha 
professores a não
se inscreverem já 

Reforma da PAC vai 
reduzir ajudas aos 
que mais beneficiam

Governo diz que 
é estratégico ter 
mais canais na TDT
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SERVIÇO PÚBLICO 

Futuro da RTP
é incerto
mas sempre 
digital

E
star em todo o lado, para to-

dos e a toda a hora. Esta é a 

orientação para o futuro do 

serviço público de rádio e te-

levisão que a RTP deve pros-

seguir, aconselharam ontem 

os especialistas da britânica BBC e 

da União Europeia de Radiodifusão 

que a estação pública trouxe a Lisboa 

para a conferência do Dia do Serviço 

Público. E não é já isto que a RTP faz 

ao ter oito canais de televisão, outros 

tantos de rádio, e um site? Sim e não, 

ouviu-se também de várias vozes por-

tuguesas da conferência “Serviço 

público de media em Portugal: um 

novo paradigma”.

O primeiro passo parece estar da-

do: a própria empresa passou a as-

sumir o conceito media em vez de se 

restringir a falar de serviço público 

de rádio e televisão. Porém, a discus-

são sobre o que deve ser o serviço 

público tem sido matéria amplamen-

te discutida, mas é possível que não 

tenha sido orientada no sentido cor-

recto, defendeu o consultor da BBC 

Tim Suter, que apontou o caminho 

para o novo paradigma para o servi-

ço público de media, com diversas 

componentes.

É preciso repensar o papel, a ra-

zão de ser e as competências do ser-

viço público (incluindo as audiên-

cias a que quer chegar). Será preciso 

lançar novos serviços e isso custará 

dinheiro, avisa Suter, que prefere 

pensar que valerá a pena o esforço. 

A segunda área a mexer é o governo 

das empresas de serviço público de 

media, “elevando a independência 

- uma batalha que nunca está ter-

minada - e fazendo a distinção en-

tre a parte editorial e a da gestão”. 

E a terceira é a do fi nanciamento, 

que deve ser estável (do ponto de 

vista do valor), fl exível (com regras 

que permitam à empresa orientá-

lo para seguir as necessidades das 

audiências), confi ável (deve privi-

legiar a qualidade dos conteúdos e 

a diferenciação) e moderno (para 

liderar ou antecipar as mudanças 

na tecnologia).

O primeiro passo é o serviço pú-

blico “reconhecer que é preciso 

mudar” - e no caso da RTP têm-se 

sucedido episódios de resistência a 

esta mudança. Tim Suter avisa que 

se a empresa não estiver interessada 

em mudar, “os governos vão mudá-

los a partir de fora” - e é isso que, 

em grande parte, tem acontecido 

com a RTP.

A questão da diferenciação apon-

tada por Tim Suter foi agarrada pe-

lo presidente Alberto da Ponte para 

defender que a RTP tem que ser um 

“operador de excelência e indispen-

sável para os vários públicos”, tem 

que “estar mais próximo dos cida-

dãos que qualquer outro”, e “fazer 

a diferença” seguindo a vanguarda 

da tecnologia e sendo o “guardião 

da portugalidade”.

A “portugalidade”
Dentro do país a RTP tem que ser 

o garante de “coesão e integração 

nacional, dirigindo-se a todos, sem 

excepção” - por isso tem que ofere-

cer serviços temáticos diversifi ca-

dos gratuitamente na TDT que é o 

meio de acesso exclusivo de 30% 

da população, defendeu Alberto 

da Ponte. A RTP tem também de 

fazer a diferença “transformando-

se e redimensionando-se”, realçou 

o gestor, lembrando que a empre-

sa terá que viver maioritariamente 

com o dinheiro dos cidadãos. A re-

estruturação em curso terá, por isso, 

que continuar: “O reajustamento da 

RTP é necessário e tem que ir para a 

frente”, vincou, lembrando que se 

a empresa tem pouco mais de 200 

milhões de euros de receitas, os seus 

custos terão que ser iguais ou, ideal-

mente, inferiores para poder investir 

em inovação.

“Temos que aspirar a ser simples-

mente o melhor. Se não o fi zermos, 

então teremos perdido a guerra. 

Temos que colocar a fasquia alta, e 

é isso que a administração pede a 

também tornar públicos os estatutos 

da estação pública dentro de duas se-

manas, disse no fi nal da conferência 

o ministro Miguel Poiares Maduro, 

repetindo todo o sentido do discurso 

que fi zera pela manhã, no Porto (ver 

texto na página 4). Lembrou que só 

falta o último dos três pilares - fi nan-

ciamento, orientação estratégica e 

modelo de governo -, com a defi ni-

ção do quadro de competências do 

conselho independente para evitar 

manter a RTP sob suspeitas de go-

vernamentalização e interferência 

política do Governo.

A política já não manda
Arons de Carvalho, vice-presidente 

da ERC - Entidade Reguladora pa-

ra a Comunicação Social, conside-

ra “injusto dizer-se que a RTP está 

sob a infl uência do poder político”, 

mas admite que isso já aconteceu no 

passado. “De cada vez que mudava o 

Governo, mudava-se a administração 

e os directores em cadeia. Isso hoje 

já não é assim”. O antigo secretário 

de Estado da Comunicação Social 

defendeu que se deveria questionar 

também “onde está a independência 

dos operadores privados face ao po-

der económico” e até dos que “não 

respeitam as regras da concorrência, 

se situam em obscuros off shores e 

não revelam aos reguladores os seus 

proprietários”.

RTP dedicou o dia de ontem à discussão 
sobre o que deve ser a sua missão de 
serviço público. Mantém-se o cenário de 
muitas perguntas e poucas respostas

Maria Lopes
todos”, defendeu Alberto da Pon-

te. Que disse preocupar-se com as 

audiências porque “quem não é re-

levante, morre”.

Quem abordou a “portugalidade” 

tão cara a Alberto da Ponte foi de-

pois o secretário de Estado adjunto 

do ministro da tutela. Pedro Lomba 

defendeu a necessidade de uma re-

estruturação profunda dos canais 

internacionais, que está a ser pensa-

da e defi nida pelo grupo de trabalho 

que funciona junto do ministro. A 

presença internacional da RTP não 

passa só pela TV e pela rádio, mas 

também muito pela internet porque 

o digital é a chave para a discussão 

do futuro do serviço público. Para 

isso, Pedro Lomba antevê um portal 

lusófono que junte conteúdos que 

podem ser adaptados em função 

da região a que se destinam. “Ou-

tra dimensão importante passaria 

por complementar a produção de 

conteúdos num sector de vendas, 

de concepção e distribuição de pro-

dutos nacionais, e fi lmes, não só 

da RTP”, acrescentou, realçando a 

perspectiva da exportação de con-

teúdos. “o digital oferece um infi n-

dável contexto de oportunidades.” 

Porém, o governante admite que o 

fi nanciamento para tudo isto não 

está ainda defi nido.

A tutela está a ultimar a proposta 

de contrato de concessão e deverá 
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Uma preocupação partilhada pelo 

ex-ministro Nuno Morais Sarmento, 

que dá mais importância à “perme-

abilidade do interesse económico 

do que à politização” da RTP. Men-

tor da reestruturação de 2003, que 

implicou a redução da dívida e o fi -

nanciamento fi xo, Morais Sarmen-

to foi muito crítico sobre o “limbo” 

em que o actual Governo manteve 

a RTP dois anos e defendeu a neces-

sidade de um operador de serviço 

público com “alternativa clara” aos 

privados, um “gigantesco agregador 

e distribuidor de conteúdos multi-

plataformas”.

Antes, o presidente do Conselho 

de Opinião tinha defendido um alar-

gamento das competências deste ór-

gão para poder avaliar o desempe-

nho dos directores no fi nal de cada 

mandato, o que provocou alguma 

discussão na audiência. “A trave 

mestra do serviço público é a inde-

pendência. As pessoas que prestam 

serviço público têm que ser escru-

tinadas”, argumentou Manuel Coe-

lho da Silva. “Se a sociedade civil é 

plural, se é ela quem paga o serviço 

público, porque razão não há-de ava-

liar o desempenho dos directores?”, 

questionou. A RTP está sujeita ao 

escrutínio do provedor, da ERC, do 

Conselho de Opinião, da Assembleia 

da República e estará também do fu-

turo conselho geral independente. 

I
deias parecem não faltar, nem 

sequer orçamento. Um canal 

pensado e produzido pela so-

ciedade civil custaria cerca de 

8,5 milhões de euros. As con-

tas são de um estudo do ISCTE 

coordenado por Eduardo Correia 

que será apresentado na próxima 

semana ao ministro Miguel Poiares 

Maduro e à administração da RTP. 

O documento aborda a necessidade 

de a sociedade civil ter maior infl u-

ência junto do serviço público e até 

aponta para a possibilidade de ter 

um canal próprio.

Desde 2003 que a sociedade ci-

vil tem já uma presença acentuada 

— que tem vindo a reduzir-se — na 

RTP2, coordenada por um conselho 

de acompanhamento das 120 par-

cerias. Mas quer mais. “A socieda-

de civil tem que obrigatoriamente 

infl uenciar a programação dos ca-

nais públicos”, defendeu ao PÚBLI-

CO Eduardo Correia. Idealmente, 

poderia mesmo ter o seu próprio 

canal, na esfera do universo RTP, 

tal como prevê o projecto do novo 

contrato de concessão.”

“[A TV hoje] passa essencialmen-

te violência e voyeurismo. Não es-

tamos a contribuir para uma socie-

dade mais ecléctica, ambiciosa e co-

nhecedora, porque não estamos a 

promover as boas práticas”, diz Edu-

ardo Correia. Critica a RTP por “não 

Canal para a sociedade civil 
avaliado em 8,5 milhões 

se distinguir” da SIC e TVI. “Andam 

no mesmo carril e há uma grande in-

capacidade da RTP de se distanciar 

dos privados. Há poucos factores 

distintivos e era tempo de garantir 

que somos capazes de trazer, de for-

ma criativa e atraente para a TV, os 

temas que são considerados chatos.”

O estudo do ISCTE aponta para a 

necessidade de a sociedade civil “se 

organizar numa qualquer platafor-

ma” de modo a que as instituições 

possam “pensar, infl uenciar ou in-

tervir no serviço público de media”. 

Porque, disse, as instituições “que-

rem intervir de forma mais intensa 

na RTP”. Se isso se faz sob a forma 

de um canal em parceria com a RTP, 

cabe ao operador público decidir 

“em função dos recursos que tem e 

do enquadramento legal que tem”.

Alberto da Ponte realça que, se 

houvesse um canal da sociedade 

civil, “não faria sentido passá-lo no 

cabo”, mas devia antes ser emitido 

na TDT, gratuitamente. O problema, 

lembrou, é que a actual confi gura-

ção técnica da TDT não permite al-

bergar muitos mais canais.

Eduardo Correia defende que “há 

massa crítica do ponto de vista dos 

conteúdos e da sustentabilidade 

económico-fi nanceira”. As receitas 

para os 8,5 milhões do canal viriam 

da taxa do audiovisual que a RTP 

recebe, mas também de entidades 

da sociedade civil, e parte da produ-

ção seria em parceria técnica com o 

operador público.    

MIGUEL MANSO

Maria Lopes

Nuno Morais 
Sarmento e Alberto 
Arons de Carvalho 
alertaram que 
os operadores 
privados estão mais 
influenciados pelo 
poder económico do 
que a RTP pelo poder 
político

Opinião
Estrela Serrano

Opinião
Felisbela Lopes

O 
melhor da proposta de 

Contrato de Concessão 

são os considerandos, já 

que confrontam o Estado 

com os compromissos 

assumidos enquanto 

membro da União Europeia 

quanto ao serviço público. Do 

conteúdo do contrato destaco 

as atribuições cometidas ao 

novo “órgão independente”. 

Segundo o contrato, esse órgão 

“deverá garantir as orientações 

estratégicas correspondentes 

aos princípios e missões 

defi nidos no presente, bem 

como a monitorização e 

acompanhamento permanente do 

mesmo”. 

Ora, para exercer essas atribuições 

os membros desse órgão não 

só necessitam de possuir 

conhecimentos aprofundados 

sobre o campo audiovisual como 

necessitarão de um staff  de 

quadros técnicos especializados 

na monitorização e análise de 

conteúdos de rádio, televisão, 

incluindo conteúdos online. Trata-

se, além do mais, da repetição de 

competências atribuídas à ERC, 

que, precisamente, se dotou de 

quadros com perfi l adequado à 

monitorização do serviço público 

e dos media em geral. 

Acresce que, cabendo também 

a esse órgão nomear a 

administração da RTP, parece 

incompatível que o mesmo órgão 

vá depois apreciar o trabalho de 

uma empresa administrada pelas 

pessoas que nomeou. Outro ponto 

negativo é a referência a que “a 

empresa deve manter um mínimo 

de meios de produção interna”, o 

que, na sua abstracção, se presta 

ao desmantelamento da empresa 

e ao esvaziamento do próprio 

serviço público que lhe compete 

prestar.      

I
ncorpora os princípios e 

assume os valores fundadores 

do Serviço Público de 

Media, mas este Contrato de 

Concessão de Serviço Público 

poderia ser mais ousado, 

comprometendo-se claramente 

com os encargos fi nanceiros 

inerentes ao desenvolvimento 

da RTP, com a emissão em sinal 

aberto da RTP Informação, 

com a presença permanente da 

informação não-diária no horário 

nobre do canal generalista, com 

uma parceria efectiva com os 

cidadãos para que o operador 

público pudesse ser, de facto, a TV 

de todos os portugueses.

A RTP está num momento de 

viragem. Ou se torna um operador 

residual ou consegue reclamar o 

espaço que é seu no panorama 

audiovisual, assumindo-se como 

uma TV de referência norteada 

por critérios de qualidade. 

Num contexto de crise, de 

identidade e de legitimidade, 

o poder político tem aqui um 

papel importantíssimo. Não 

chega aprovar o novo Contrato 

de Concessão. É preciso dotar 

a empresa de estabilidade para 

que os seus profi ssionais possam 

trabalhar com motivação. É 

também necessário apostar 

em reabilitar uma marca que, 

nos últimos tempos, perdeu 

credibilidade. A RTP precisa de 

renascer. 

Esta reabilitação passará sempre 

por uma renovada ligação aos 

cidadãos, promovendo conteúdos 

diferenciados, refl ectindo 

nos plateaux informativos a 

variedade de públicos para os 

quais dirige o seu trabalho e 

abrindo permanentes canais de 

participação. É também por aqui 

que um SPM reencontrará pistas 

para se reinventar.  

Atribuições 
do “órgão 
independente”

Por uma nova 
parceria com 
os cidadãos

FERNANDO VELUDO/NFACTOS

Canal da sociedade civil seria emitido gratuitamente na TDT
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Opinião
José Manuel Fernandes

O 
“serviço público de 

televisão”, tal como é 

entendido em Portugal, 

está a morrer. Porque a 

RTP está a morrer. Basta 

olhar para as audiências. 

Basta perceber a irrelevância: a 

RTP conta cada vez menos para 

a formação da opinião ou para 

a afi rmação de uma tendência 

cultural. 

O novo contrato de concessão 

ignora esta realidade e, por 

isso, apenas consagra mais do 

mesmo. A empresa custa hoje 

menos aos contribuintes do que 

custava há dois ou três anos, mas 

continua a custar demasiado e a 

insistir num modelo ultrapassado 

de intervenção no mercado 

audiovisual. Numa altura em 

que a RTP se devia focar no 

essencial e ter sobretudo uma 

intervenção supletiva, aposta-

se na multiplicação de canais e 

estruturas.

Não é necessário gastar 

dinheiro dos contribuintes 

para ter telejornais parecidos 

com os das privadas. Para ter 

telenovelas de menor qualidade. 

Para multiplicar talk-shows. 

Ou para transmitir um jogo de 

selecção. Porém, é neste tipo 

de programação que o serviço 

público consome o essencial 

dos seus recursos. Haveria 

muito a ganhar se esse dinheiro 

fosse para apoiar conteúdos 

inovadores e de valia cultural 

ou informativa, que não teriam 

sequer de ser transmitidos pela 

RTP, muito menos produzidos 

pela RTP. Isso daria vida ao tecido 

de produtores independentes, 

criativos, mas seria fatal para os 

chefes, subchefes e intendentes 

da RTP. Em vez disso, o contrato 

de concessão reforça o carácter 

mastodôntico da RTP. Tão-só isso.  

Mudar alguma 
coisa para que 
tudo fique pior

SERVIÇO PÚBLICO 

O 
ministro adjunto e do 

Desenvolvimento Regional, 

Miguel Poiares Maduro, de-

clarou ontem que o alar-

gamento da televisão di-

gital terrestre (TDT) é um 

“objectivo estratégico que deve ser 

cumprido”, porque, disse, “não é 

aceitável que Portugal tenha uma 

oferta em sinal aberto tão limita-

da quando comparado com outros 

Estados”.

“Para mim, é um objectivo estra-

tégico que deve ser cumprido com 

um papel para a televisão pública, 

mas também com um papel para os 

operadores privados”, afi rmou o mi-

nistro no Porto.

No dia do serviço público de rádio 

e televisão, Poiares Maduro, que tem 

a tutela da comunicação social, ex-

plicou a uma plateia de estudantes 

de arte da Universidade Católica do 

Porto a visão do Governo para o fu-

turo dos audiovisuais em Portugal, 

que está a atravessar “uma fase de 

transição”. Em declarações aos jor-

nalistas, no fi nal de uma aula aberta 

na Católica, Maduro revelou que tem 

“conversado com os diferentes ope-

radores televisivos no sentido de ser 

possível aumentar essa oferta, sem 

perturbar em excesso o mercado e 

a sustentabilidade económica dos 

operadores existentes”.

Sem se querer comprometer com 

datas relativamente a mudanças no 

panorama audiovisual, destacou que 

a “existência de uma maior oferta 

em TDT também tem vantagens para 

os telespectadores que vêem cabo”, 

e, nesse sentido, apontou que “30% 

da população portuguesa não tem 

outro serviço que não aquele que é 

prestado em sinal aberto”.

Na sua intervenção no auditório da 

universidade, o ministro partilhou 

que um dos pontos que têm “gerado 

mais discussão na proposta de con-

Margarida Gomes

Alargamento da TDT é um objectivo 
estratégico para o Governo

No dia do serviço público de rádio e televisão, ministro Poiares Maduro 
falou para uma plateia de estudantes de arte da Universidade Católica do Porto

trato de concessão” é a existência 

de mais canais de serviço público, 

e disse: “Muito provavelmente com 

a multiplicação de plataformas, de 

meios de distribuição, essa questão 

vai ser uma falsa questão dentro de 

relativamente poucos anos.”

Depois de explicar as linhas mes-

tras do novo contrato de serviço pú-

blico de rádio e televisão, Maduro es-

pecifi cou que são necessárias “orien-

tações estratégicas muito claras” e 

“uma cultura institucional dentro 

da empresa que seja susceptível 

de seguir essas orientações para se 

cumprir o serviço público”. E pros-

seguiu: “Não se cumpre um serviço 

público de televisão criando uma 

espécie de lista de compras com di-

ferentes itens que diz que o serviço 

público tem de cumprir meia hora 

disto, uma hora daquilo, 45 minu-

tos de outra coisa. Não é assim que 

se constrói um serviço público de 

televisão, é dando orientações es-

tratégicas muito claras.”

Respondendo a uma aluna que 

considerou “interessante” que a 

RTP tivesse um “site que fosse um 

misto de crowdfunding [fi nancia-

mento colectivo] em que a televisão 

pública pudesse ir buscar ideias para 

transmitir programas”, o ministro 

adjunto com a tutela da comunica-

ção social adiantou que vai propor 

à administração da RTP a criação de 

uma página na Internet para partilha 

de projectos, fi nanciados de forma 

colectiva.

“Uma das coisas que o serviço pú-

blico de rádio e televisão pode fazer 

é isso, facilitar o contacto entre os 

criadores e a empresa. Sem dúvida 

que deve criar mecanismos trans-

parentes para esse fi m”, defendeu.

Ainda sobre esta questão, e segundo 

a Lusa, o governante prometeu abor-

dar o tema com a administração da 

televisão pública com vista à criação 

de mecanismos de contacto entre a 

empresa e os autores, para que estes 

se pronunciem sobre qual é a sua 

ideia, que expliquem o seu projec-

to e, “eventualmente, fazerem uma 

produção com a RTP”.

Numa entrevista à Antena 1, Poia-

res Maduro revelou ontem que os 

novos estatutos da RTP que criam 

um Conselho Geral Independente 

vão ser divulgados “nas próximas 

semanas, talvez ainda antes da apre-

sentação da versão fi nal do contrato 

de concessão”.   

BÁRBARA RAQUEL MOREIRA

Poiares Maduro é o ministro com a tutela da comunicação social



     PÚBLICO, QUI 21 NOV 2013  |   5

U
m estudo sobre a caracte-

rização dos principais gru-

pos económicos de comu-

nicação social e sua evolu-

ção no período 2007-2012, 

divulgado ontem, revela 

que a ZON Multimédia foi o “único 

grupo” que, naquele período, “re-

gista um crescimento expressivo, 

simultaneamente em termos de ac-

tivo, volume de negócios e número 

médio de pessoal”.

Já “quanto a indicadores de ren-

dibilidade, o estudo destaca a ZON 

Multimédia e dois outros grupos: a 

Media Capital e a Sonaecom, que 

“mantiveram sempre taxas de ren-

dibilidade positivas”.

Da responsabilidade do Centro de 

Estudos de Gestão e Economia Apli-

cada da Faculdade de Economia da 

Universidade Católica do Porto, o 

estudo dá conta das várias altera-

ções que ocorreram entre 2007 e 

2012 nos principais grupos de co-

municação social em Portugal. 

Os grupos “passaram por proces-

sos de reestruturação, geralmente 

em resposta a quebras signifi cati-

vas de receitas de publicidade e 

a diminuições das receitas opera-

cionais associadas a determinados 

segmentos de negócio (como o ci-

nema) e a reduções de tiragens”.

Os três grupos que se destacam 

no estudo “são signifi cativamente 

diferentes entre si. Enquanto a Me-

dia Capital actua essencialmente na 

área dos media, com enfoque no 

segmento audiovisual, a ZON Mul-

timédia e a Sonaecom são grupos 

centrados no negócio das teleco-

municações, revestindo os meios 

detidos por este último grupo ( jor-

nal PÚBLICO e Rádio Nova) um ca-

rácter residual”.

“Esta diferenciação é evidente, 

designadamente ao nível das aplica-

ções de recursos em cada uma das 

áreas de negócio”, salienta ainda a 

Universidade Católica, evidencian-

do que, naquele período, “os gru-

pos Sonaecom e ZON Multimédia 

realizaram nos segmentos teleco-

municações e triple-pay, respec-

tivamente, investimentos médios 

anuais em activos fi xos tangíveis 

que representam mais de 70% do 

total dos activos afectos pelo grupo 

Media Capital em 2012 ao segmento 

televisão e ultrapassaram em mais 

de 35% o total dos activos dedica-

dos a esta actividade neste ano, pe-

lo grupo Impresa”.

Já depois do período que foi 

abrangido pelo estudo da Faculda-

de de Economia da Universidade 

Católica do Porto, a ZON e a Opti-

mus (empresa do grupo da Sonae-

com) concretizaram uma operação 

de fusão.

ZON Multimédia foi 
o grupo que mais cresceu 
entre 2007 e 2012

Margarida Gomes

ENRIC VIVES-RUBIO

Universidade Católica destaca crescimento “expressivo” da ZON
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Mário Soares desafi a hoje 
Cavaco Silva a demitir-se

A iniciativa desta noite organizada pelo ex-Presidente da República pretende ser mais abrangente do que 
a de Maio. Além das esquerdas, que então foram convocadas, conta com várias fi guras de centro-direita

MIGUEL MANSO

Mário Soares: “Governo está a destruir o país, espero que caia”

Cinco meses depois de na iniciativa 

“Libertar Portugal da Austeridade” 

ter alertado Cavaco Silva para “a 

perda de pacifi smo” dos portugue-

ses, o ex-Presidente da República 

sobe um degrau: vai desafi ar Cavaco 

à demissão.

A intervenção de dez minutos não 

está redigida. Será com o apoio de 

notas que Mário Soares pronuncia 

na noite de hoje, na aula Magna da 

Reitoria da Universidade de Lisboa, 

o discurso de abertura da Conferên-

cia “Em Defesa da Constituição, da 

Democracia e do Estado Social”.

“É preciso que o Presidente da 

República cumpra o juramento de 

cumprir e fazer cumprir a Consti-

tuição, senão é Presidente de uma 

minoria”, disse Mário Soares ao PÚ-

BLICO. Soares considera que o Go-

verno ignora o texto constitucional, 

ao ponto de o trivializar quando afi r-

ma que, apesar de estar consagrado 

o direito ao trabalho, a Constituição 

não dá emprego. Também segundo 

o ex-Presidente, as privatizações são 

a venda do país a retalho, e os cortes 

nas pensões põem o Estado social 

em causa. Pelo que, para Mário So-

ares, ao caucionar esta política Ca-

vaco está a ser parcial e a defender 

as políticas do executivo liderado 

pelo seu partido.

“Faça o que deve: demita-se en-

quanto pode ir para casa sossega-

do.” Foi este o conselho que Soares 

deu a Cavaco em artigo de opinião 

publicado na terça-feira no DN. Em 

entrevista à TVI24, insistiu: “Natu-

ralmente, eu acho que o Presidente 

da República devia demitir-se por-

que está numa situação impossível, 

à partida só fala com um partido e 

isso não tem sentido nenhum.”

Deste modo, o desafi o da demis-

são é o corolário lógico de sucessivas 

intervenções. Pronunciado, sim, na 

solenidade de uma conferência que, 

ao contrário da iniciativa de Maio, 

é mais abrangente. Então, foi a es-

querda a ser convocada para um 

ponto de encontro. Esta noite, o 

debate centra-se na defesa da Cons-

tituição e do Estado social. Por isso, 

congregou mais vontades.

A iniciativa concitou diversos 

apoios. Entre os promotores, para 

além de Soares, estão António Ar-

nacional, como as Forças Armadas. 

Foi enviado um convite ao presiden-

te da Câmara do Porto, Rui Morei-

ra, que, ao meio da tarde de ontem, 

ainda não tinha confi rmado o envio 

de mensagem.

Presentes vão estar personali-

dades como Freitas do Amaral, 

António Costa, Alberto Martins, 

líder da bancada socialista, o que 

representa uma promoção, pois, em 

Maio, o representante do PS foi o 

deputado Ramos Preto. De acordo 

com os promotores, o secretário-

geral do PS esteve desde o início 

ao corrente da iniciativa. Entre as 

presenças confi rmadas destaque, 

ainda, para D. Januário Torgal Fer-

reira, antigo bispo das Forças Ar-

madas, o dominicano Frei Bento 

Domingues e o general Melo Gomes.

Se Mário Soares abre as interven-

ções, o ex-chefe do Estado-Maior 

do Exército general Pinto Ramalho 

encerra a sessão. Haverá também 

intervenções de Pacheco Pereira, 

Carlos do Carmo, Alfredo Bruto da 

Costa, Helena Roseta, Marisa Matias 

e Ruben de Carvalho. “Trata-se de 

uma iniciativa que se esgota no mes-

mo dia e, tendo em conta os objec-

tivos, naturalmente que estaremos 

presentes”, disse ontem Jerónimo 

de Sousa. “Os debates em torno da 

defesa da Constituição e do comba-

te a estas políticas de austeridade 

são matérias que hoje inquietam a 

maioria dos portugueses”, destacou 

o secretário-geral do PCP.

“Esta é uma questão de puro pa-

triotismo, espero que o Presidente 

da República tenha consciência de 

que há muita gente que já fala de 

violência, eu estou aqui para lutar 

contra a violência”, referiu Mário 

Soares ao PÚBLICO. “Este Governo 

está a destruir o país, espero que 

caia”, concluiu. 

Conferência 
Nuno Ribeiro

“Estamos num período difícil da 

democracia que passa por um ata-

que à Constituição e às instituições 

que a defendem, como o Tribunal 

Constitucional”, comentou Sousa 

Santos ao PÚBLICO. “A Constitui-

ção foi o patamar comum, é preciso 

manter esse património a partir do 

qual construímos as nossas diver-

gências”, salientou.

Serão lidas mensagens de Jorge 

Sampaio, dos generais Loureiro dos 

Santos, Pires Veloso, Lemos Ferrei-

ra e Manuel Monge, de António 

Capucho e Basílio Horta. “É uma 

iniciativa abrangente, ao contrário 

da anterior, apanha uma área que 

vai até ao centro-direita”, afi rmou 

Loureiro dos Santos ao PÚBLICO. 

O ex-ministro da Defesa Nacional de 

Mota Pinto e Lurdes Pintasilgo mani-

festa preocupação pela manutenção 

do Estado social e pelo desmantela-

mento das estruturas de soberania 

“A Constituição foi 
o patamar comum, 
é preciso manter 
esse património 
a partir do qual 
construímos 
as nossas 
divergências”
Boaventura Sousa Santos
Sociólogo

naut, os sindicalistas Carlos Silva 

(UGT) e Armando Farias (CGTP), 

Manuel Alegre, Boaventura Sousa 

Santos, Maria do Rosário Gama, da 

Apre! (Associação de Pensionistas, 

Reformados e Aposentados), Pache-

co Pereira e Sampaio da Nóvoa, ex-

reitor da Universidade de Lisboa. 
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ADRIANO MIRANDA

Expulsões de militantes do PSD por causa do apoio a Rui Moreira cruzam-se com eleições internas

Os dois candidatos à liderança da 

concelhia social-democrata do Por-

to, Paulo Rios e Miguel Seabra, vão 

disputar as eleições no próximo mês 

num clima em que estão a decorrer 

processos de expulsão de militantes 

que decidiram não apoiar a candida-

tura de Luís Filipe Menezes.

O assunto é delicado e os candida-

tos falam dele com alguma parcimó-

nia até porque o conselho de jurisdi-

ção nacional está ainda a analisar as 

48 queixas que foram enviadas para a 

direcção de partido por iniciativa do 

deputado municipal Luís Artur.

Há no PSD quem defenda que o 

próximo líder concelhio deveria ten-

tar recuperar alguns dos militantes 

que venham a ser expulsos do parti-

do e que são considerados como uma 

mais-valia para o partido.

“Espero que a próxima concelhia 

do PSD faça um trabalho inteligente 

em relação a isso e convoque essas 

pessoas para refl ectir sobre o partido 

e sobre a cidade, porque a derrota 

no Porto foi avassaladora”, disse ao 

PÚBLICO fonte social-democrata, 

Eleições para a concelhia 
do PSD-Porto marcadas 
por expulsões de militantes

deixando uma sugestão que passa 

pela criação de um “órgão consulti-

vo” onde essas pessoas possam ter 

assento.

“Miguel Gomes, Guilhermina Re-

go, Filipe Araújo, entre outros, são 

algumas das pessoas que o partido 

deveria recuperar”, defende a mes-

ma fonte.

O PÚBLICO confrontou os dois 

candidatos sobre esta questão. Paulo 

Rios diz que “está tudo ainda muito 

fresco para se tomar decisões”, Mi-

guel Seabra afi rma que a sua “pre-

ocupação é para com aqueles que 

estão no partido”.

“O tempo é um bálsamo maravi-

lhoso, o tempo demonstrará quão 

perto ou longe essas pessoas estão 

de nós”, afi rma o deputado Paulo 

Rios, salientando que, se for eleito 

para liderar a concelhia, “não afas-

tará ninguém”.

O deputado, que já liderou a con-

celhia do PSD-Porto, assegura que, 

na altura certa, “saberá medir” e ava-

liar com mais precisão “onde é que 

as pessoas se sentem melhor, longe 

ou perto do PSD”.

 Miguel Seabra aborda o tema de 

uma forma cautelosa, mas vai dizen-

do que “ninguém no partido pode 

ser punido por delito de opinião”. 

E distingue aqueles que protagoni-

zaram candidaturas contra o PSD e 

aqueles que deram o seu nome para 

comissões de honra. E dispara: “Ca-

da caso é um caso”.

“Há pessoas que integraram listas 

que não as do PSD, porque não se re-

viam nas escolhas do partido, e essas, 

que saíram pelo seu pé, eu não vou a 

casa delas pedir-lhes para voltarem a 

ser militantes”, afi rma o candidato, 

para quem a sua “preocupação vai 

para os que estão no partido”. Mas 

Miguel Seabra não fecha totalmen-

te a porta. “Os que saíram pelo seu 

próprio pé, se quiserem regressar, é 

uma decisão individual de cada um”, 

defende.

Ao PÚBLICO, o candidato, que já 

foi presidente da Junta de Paranhos, 

acredita que o partido vai “dar a vol-

ta”, ao mesmo tempo que vaticina 

“tempos difíceis para Rui Moreira”, 

afi rmando que “70% dos eleitores 

que votaram nele são de direita e 

não se revêem no acordo que  fez 

com o PS”.

Convicto de que a vitória não lhe 

vai fugir, Paulo Rios declara que “é 

preciso deixar para traz querelas 

antigas e antagonismos passados” e 

afi rma que protagoniza uma “candi-

datura do PSD da cidade para a cida-

de”. O deputado puxa pelos galões 

da sua liderança na concelhia para 

dizer: “O meu mandato foi de diálogo 

e de abrangência”.

O candidato perspectiva dois anos 

“extraordinariamente difíceis”, mas 

não desmoraliza. “Nós vamos mos-

trar que é possível servir nobremente 

a cidade a partir da oposição. Nós não 

somos o BE, a cidade conhece-nos”.

Partidos 
Margarida Gomes

Paulo Rios e Miguel Seabra 
na corrida para recuperar 
o partido após derrota 
eleitoral nas autárquicas

Depois de o líder do PS ter desafi ado 

a maioria a viabilizar as propostas 

socialistas em torno do Orçamento 

do Estado, o PSD veio dar um car-

tão vermelho a António José Seguro. 

Marco António Costa, porta-voz do 

partido, disse que as propostas são 

“populistas” e “irrealistas” do ponto 

de vista da neutralidade orçamental.

À margem da comissão política do 

PSD, que decorreu ontem na sede do 

partido, Marco António Costa veio di-

zer que “é abusivo” o PS assumir que 

a aprovação de propostas é um “tes-

te à vontade de consenso do Gover-

no” quando os socialistas é que têm 

“recusado” o diálogo e classifi cam o 

Orçamento do Estado como “irrefor-

mável” e que não merecia aprovação. 

“As propostas [do PS] são uma ten-

tativa populista aos olhos da opinião 

pública”, afi rmou, acrescentando que 

as considera “irrealistas e infundadas 

do ponto de vista da neutralidade or-

çamental”. Como exemplo, deu as 

parcerias público-privadas, sobre as 

quais o PS propôs uma taxa que o 

PSD considera inviável.

Apesar de referir que o PSD irá 

analisar as propostas — que começam 

hoje a ser discutidas na especialidade 

—, Marco António Costa deu a enten-

der que pouca ou nenhuma margem 

haverá para viabilizar medidas pre-

tendidas pelo PS. “O Orçamento do 

Estado é concebido com enormes 

constrangimentos”, afi rmou, frisan-

Sociais-democratas 
dizem que propostas
do PS são “populistas”
e “irrealistas”

do que as propostas têm de garantir 

a “neutralidade orçamental”.

A viabilização de propostas do Or-

çamento, mas também o IRC (que 

está em fase de debate parlamentar) 

e o salário mínimo foram questões 

salientadas esta terça-feira por An-

tónio José Seguro, líder do PS, como 

“um teste à vontade de consenso do 

Governo”.

O coordenador da comissão per-

manente do PSD deu ainda uma nota 

de congratulação pela decisão da Ir-

landa de sair do programa de resgate 

sem programa cautelar, mas não fez 

qualquer referência ao desfecho da 

situação portuguesa.

A propósito da mensagem que o 

social-democrata António Capucho 

enviará à conferência impulsionada 

por Mário Soares, Marco António 

Costa recusou a ideia de que a social-

democracia “ande perdida”. “Quem 

anda perdido não é o PSD nem a so-

cial-democracia. Ela está presente 

neste Governo e neste Orçamento 

do Estado”, respondeu, referindo-

se ao não-congelamento das pen-

sões mínimas e rurais, ao contrário 

do que aconteceu “quando o PS era 

Governo”. 

Marco António Costa, que disse 

desconhecer o conteúdo da mensa-

gem de António Capucho, sustentou 

que se “tem garantido aqui total fi de-

lidade aos princípios fundadores do 

PSD, nomeadamente o humanismo 

e a solidariedade”.

No plano interno do partido, o 

porta-voz deu conta da marcação de 

datas para as eleições directas para 

Presidente do PSD — 25 de Janeiro de 

2014 — e para o congresso agendado 

para 21, 22 e 23 de Fevereiro. As da-

tas serão discutidas num conselho 

nacional agendado para dia 10 de 

Dezembro.  

Orçamento do Estado
Sofia Rodrigues

Partido terá eleições 
directas para líder a 25 de 
Janeiro e congresso a 21, 22 
e 23 de Fevereiro de 2014

RUI GAUDÊNCIO

Marco António Costa não poupa nas críticas ao PS 
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Líder do PCP reuniu-se com Henriques Gaspar, que dirige o STJ

Há uma “pressão e chantagem ina-

ceitáveis” sobre a soberania dos tri-

bunais e o principal alvo é o Tribu-

nal Constitucional (TC). Jerónimo de 

Sousa, líder do PCP, esteve reunido 

ontem, durante cerca de uma hora, 

com o presidente do Supremo Tribu-

nal de Justiça, em Lisboa. No fi nal do 

encontro, concluiu: “Ninguém acre-

dita em bruxas, mas que as há há.”

Jerónimo sublinhou que, apesar 

de o juiz-conselheiro António Hen-

riques Gaspar não ter identifi cado 

essas pressões, manifestou a sua dis-

ponibilidade para defender a inde-

pendência e soberania dos tribunais. 

“O juiz-conselheiro não direccionou 

nem identifi cou essas pressões, mas, 

citando alguém, ‘ninguém acredita 

em bruxas, mas que as há há’”, disse 

o secretário-geral comunista.

O líder comunista, que voltou a 

criticar tentativas de “governamen-

talização da Justiça e as pressões do 

poder económico”, destacou o TC 

como alvo desse “esforço tremendo”.

“Acentuámos as questões relacio-

nadas com a Justiça e esta ofensiva 

que persiste em relação ao papel dos 

tribunais, designadamente do TC, 

uma pressão e uma chantagem ina-

ceitáveis sobre uma instituição que 

deve ser soberana nas suas decisões 

e na sua acção. E, simultaneamente, 

há também uma ofensiva que atinge 

duramente uma justiça que se pre-

tende célere e democrática”, disse.

O pedido dos comunistas de uma 

audiência com o presidente do Su-

premo Tribunal de Justiça não é 

alheio aos encontros que têm de-

corrido. No dia 9 de Novembro os 

juízes apelaram a uma intervenção 

de Cavaco Silva numa assembleia 

geral extraordinária, em Coimbra, 

e que juntou 220 magistrados.

No fi nal, o presidente da Associa-

ção Sindical dos Juízes Portugueses 

garantia que a assembleia tinha sido 

a “mais concorrida desde que a asso-

ciação existe” e identifi cava o facto 

como sinal do mal-estar que se vive 

na classe. Logo no início do mês, o 

Conselho Superior de Magistratura 

aprovou por unanimidade uma de-

liberação contra os sucessivos cortes 

salariais e o aumento de impostos, 

que provocam uma “grave deterio-

ração do estatuto remuneratório dos 

juízes”, o que pode ter consequên-

cias na “dignidade” da profi ssão.

Mas foi com o Presidente da Repú-

blica que o presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça esteve na semana 

passada. Num acto inédito, o Conse-

lho Superior da Magistratura, que é 

presidido pelo presidente do Supre-

mo Tribunal de Justiça, foi recebido 

em Belém e, no fi nal do encontro, 

Henriques Gaspar limitou-se a afi r-

mar que tinham sido transmitidas a 

Cavaco Silva “algumas difi culdades 

com que se depara a administração 

da justiça em Portugal”. E que o Pre-

sidente fi cara “muito sensibilizado”.

Ontem, Jerónimo de Sousa confi r-

mou que os cortes previstos no Or-

çamento do Estado para 2014 para 

o sector da Justiça, a ameaça de en-

cerramento de tribunais e o próprio 

estatuto remuneratório dos juízes 

voltaram a estar na agenda do en-

contro com o presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça.

NELSON GARRIDO

Orçamento do Estado 
Rita Brandão Guerra

Reunião com o presidente 
do Supremo Tribunal de 
Justiça abordou cortes 
remuneratórios dos juízes

Jerónimo de Sousa 
ataca pressão 
“inaceitável” sobre 
o Constitucional

PUBLICIDADE

“Não me recordo.” Esta foi a respos-

ta a que o general Lemos Ferreira 

mais recorreu na sua audição na co-

missão parlamentar sobre Camarate, 

que decorreu ontem no Parlamento.  

Chefe do Estado-Maior General 

das Forças Armadas e do Estado- 

Maior da Força Aérea durante a dé-

cada de 80, o militar compareceu 

perante a comissão sem acrescen-

tar muitos dados, porque afi rmou 

desconhecer a gestão de vários 

aspectos da instituição militar, co-

mo o Fundo do Ultramar ou a ges-

tão da cantina do Estado-Maior.  

General Lemos Ferreira não 
sabia do Fundo do Ultramar, 
como não sabia da cantina

Os deputados pretendiam ouvir 

o general devido às suas funções de 

CEMGFA. Foi-o “interinamente”, 

como frisou, num curto período em 

1980 e depois, efectivamente, entre 

1984 e 1989. O cargo permitiu-lhe 

também ter assento no Conselho 

de Revolução.

Insistiu não ter qualquer co-

nhecimento sobre o fundo, jus-

tificando essa situação com o 

facto de não ter responsabili-

dades directas na sua gestão. 

Perante a insistência dos depu-

tados, nomeadamente em relação 

ao período em que foi CEMFA in-

terino, Lemos Ferreira chegou ao 

ponto de exemplifi car por que não 

tratava de “coisas que não disses-

sem respeito” à Força Aérea, uma 

vez que acumulava o cargo de CE-

MGFA com o de chefe de Estado- 

Maior da Força Aérea. Rematou 

que também desconhecia a ges-

tão de muitas outras coisas, “co-

Caso Camarate
Nuno Sá Lourenço

Antigo CEMGFA 
compareceu perante a 
comissão parlamentar sem 
muitos dados a acrescentar

mo a cantina” do Estado-Maior.

Momentos antes Lemos Ferreira 

afi rmara aos deputados que, apesar 

das suas funções, a gestão do fun-

do lhe era matéria estranha. “Esse 

assunto foi sempre uma questão de 

natureza política e como tal passa-

va ao lado do conselho de chefes 

[militares]. O conselho de chefes 

não se ia pronunciar sobre ques-

tões de ordem política, nunca se 

pronunciou sobre isso”, garantiu. 

Assegurou ainda não se recordar 

que qualquer uma das matérias ti-

vesse sido debatida no Conselho de 

Revolução.

Mas sobre esse tema o general de 

84 anos pareceu entrar em contra-

dição durante a audição. Confron-

tado com o facto de fazer parte da-

quele órgão quando foi proposto 

pelo próprio conselho a extinção 

do fundo, Lemos Ferreira acabou 

por acrescentar que teria votado 

favoravelmente nessa decisão.
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de chamadas feitas por Telemóveis e Telefones para as redes fixas 
e móveis de Portugal e Internacionais.

� Canais ilimitados. Nunca mais se perdem clientes por a linha 
telefónica estar ocupada e ligarem para a concorrência.

� Configuração de números telefónicos locais, nacionais ou 
internacionais de mais 20000 localidades do Mundo que representam 
mais de 98% do PIB mundial, para poder expandir os negócios no 
país ou no estrangeiro sem custos com pessoal ou instalações locais. 
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ENRIC VIVES-RUBIO

Pacheco Pereira, Isabel Lucas e Vicente Jorge Silva ontem na apresentação do livro

Pacheco Pereira nunca se deu espe-

cialmente bem com Vicente Jorge Sil-

va, mas também nunca se deu mal. É 

verdade que os dois, nas palavras de 

Vicente Jorge Silva, são seres “com-

plicados” e tiveram “algumas com-

plicações ao longo da vida”. Mas on-

tem quando o historiador apresen-

tou na Fnac do Chiado, em Lisboa, 

o livro Vicente Jorge Silva – Conversas 

com Isabel Lucas” (Temas e Debates) 

disse que em Portugal “há duas ou 

três pessoas” que podem entrar na 

história da imprensa portuguesa dos 

últimos 50 anos e Vicente Jorge Silva 

é uma delas (ao lado, por exemplo 

de Francisco Balsemão, Marcelo 

Rebelo de Sousa e Emídio Rangel).

“Vicente Jorge Silva tem obra fei-

ta e nem toda a gente neste país se 

pode gabar de ter obra feita. Muita 

gente tem obra por fazer”, afi rmou 

Pacheco Pereira, lembrando que 

nesta obra biográfi ca — que é uma 

longa entrevista que a jornalista 

Isabel Lucas fez àquele que foi um 

dos fundadores do PÚBLICO e o seu 

primeiro director e que esteve ligado 

também à história do Comércio do 

Funchal e do Expresso, além de ser 

“Vicente Jorge Silva 
tem obra feita”

cineasta e ex-deputado do PS — tam-

bém está refl ectido um “cemitério de 

planos”, tudo aquilo em que Vicente 

Jorge Silva acreditou e não resultou 

e lhe causou frustração.

Na leitura que fez desta longa en-

trevista, Pacheco Pereira destacou “a 

experiência madeirense” de Vicente 

Jorge Silva, que nasceu no Funchal 

em 1946, desembocando no que con-

siderou ser um caso muito sui generis 

da história do jornalismo português: 

o Comércio do Funchal, publicação 

de que Vicente foi director. 

“Toda a gente coleccionava ou 

comprava ou assinava o Comércio 

do Funchal, tal como O Tempo e o 

Modo. O que tinha de diferente o 

Comércio do Funchal — e essa dife-

rença valorizou-se com os anos — é 

que era único no sentido de que cor-

respondia a uma área da esquerda 

radical, mas que não era sectária. 

[Na época] isso praticamente não 

existia em lado nenhum a não ser 

mesmo em vésperas do 25 de Abril 

de 1974” por infl uência mais tardia 

do Maio de 1968, explicou o historia-

dor numa sala cheia de colegas e de 

amigos de Vicente Jorge Silva. 

Papel do Comércio do Funchal
Quando se fi zer “uma história das 

ideias mais geral da contempora-

neidade portuguesa e do período 

decisivo dos anos 1960, o Comércio 

do Funchal terá de ter um papel im-

portante” e essa foi a “primeira obra 

do autor Vicente Jorge Silva”, que 

se assume essencialmente como um 

jornalista que começou na reporta-

gem. Mais tarde, continuou Pache-

co Pereira, Vicente Jorge Silva teve 

um papel fundamental no Expresso 

criando na Revista um modelo dife-

rente de jornalismo de referência, 

dando uma grande importância à 

cobertura dos acontecimentos in-

ternacionais e da cultura. 

“Isso molda muito a tradição dos 

jornais por onde Vicente Jorge Sil-

va passou e que ele dirigiu, quer 

no Expresso quer na fase inicial do 

PÚBLICO. Criando e formatando re-

dacções de jornalismo diferentes das 

que existiam, presumo que muito 

complicadas de gerir”, afi rmou.

“Se há coisa que eu não gostava de 

gerir era uma redacção herdada de 

Vicente Jorge Silva, porque são todos 

génios, todos donos do seu próprio 

assunto. Numa redacção isso é muito 

complicado de gerir e é, em parte, 

fruto do jornalismo que ele criou e 

que ajudou a construir. Um jorna-

lismo que hoje não tem nenhumas 

condições para existir [por causa das 

condições económicas].” 

Se bem que Vicente Jorge Silva não 

tivesse a pretensão de neste livro re-

presentar a sua geração, Pacheco 

Pereira lembrou ainda que o olhar 

desta geração a que pertence Vicen-

te Jorge Silva é muito marcada pelos 

anos 1960 e está “muito bem retrata-

do” nesta biografi a. “É evidente que 

Vicente Jorge Silva é uma pessoa mui-

to interessante”, concluiu Pacheco 

que ao ouvir um “muito obrigado” 

do entrevistado biografado ali ao la-

do, acrescentou: “Não lhe faço favor 

nenhum. É a pura realidade.”

Livro
Isabel Coutinho

Conversas ao longo de anos 
entre Vicente Jorge Silva 
e Isabel Lucas resultaram 
numa obra que Pacheco 
Pereira apresentou

O PCP apresentou um requerimento 

para que o secretário-geral do Sis-

tema de Informações da República 

(SIRP), Júlio Pereira, reúna com a Co-

missão de Assuntos Constitucionais 

para explicar a “cooperação” entre 

os serviços de informações portugue-

ses e a agência norte-americana NSA.

“A notícia de que havia uma coo-

peração com a NSA sobre os países 

africanos de língua portuguesa acon-

tece depois de o primeiro-ministro 

ter afi rmado que não havia relações 

institucionais entre os serviços secre-

tos portugueses e os americanos. Se 

não são relações institucionais, que 

relações são essas?”, questionou o 

deputado comunista António Filipe, 

em declarações à Lusa.

No sábado, o semanário Expresso 

avançou que existe uma relação de 

cooperação entre os serviços de in-

formações portugueses (SIS e SIED) 

e a National Security Agency (NSA) 

dos Estados Unidos da América, no-

meadamente sobre o fornecimento 

de informações sobre os países afri-

canos de língua portuguesa.

“Este facto não pode deixar de ser 

um factor de preocupação, porquan-

to é hoje do conhecimento público 

em todo o mundo a existência, por 

parte da NSA, de práticas que violam 

gravemente direitos fundamentais e 

que contaram com a conivência ou 

mesmo com a participação activa de 

serviços de informações de diversos 

países europeus”, argumenta Antó-

nio Filipe no requerimento.

O PCP relaciona a notícia sobre 

uma eventual cooperação entre a 

NSA e as secretas portugueses com 

outros acontecimentos envolvendo 

Portugal, como os “tristemente cé-

lebres voos da CIA ou o incidente 

que envolveu o avião presidencial 

da República da Bolívia”, que “nun-

ca foram cabalmente esclarecidos”. 

“Nunca fi cou claro o grau de envol-

vimento recíproco dos serviços de 

informações de Portugal e dos Esta-

dos Unidos”, sustentam.

No requerimento apresentado 

por António Filipe, o PCP sublinha 

que “não há qualquer controlo par-

lamentar das actividades de coope-

ração internacional dos serviços de 

informações portugueses”.

O PCP propõe a convocação de 

uma reunião da primeira comissão 

parlamentar com a presença do se-

cretário-geral do SIRP, com o objec-

tivo exclusivo de obter esclarecimen-

tos acerca da forma que revestem os 

mecanismos de cooperação.

“Cooperação” 
entre secretas
leva PCP a 
pedir audição

Parlamento

Breves

Comunicação social

Captação de investimentos

Helena Garrido 
no Negócios e Rui 
Hortelão na Sábado

Paulo Portas diz que 
missão na Rússia
foi “muito positiva”

A anterior directora adjunta 
do Jornal de Negócios, Helena 
Garrido, assumiu a partir de 
ontem a direcção do título e 
Rui Hortelão regressa à Cofina 
para liderar a revista Sábado, 
anunciou o grupo liderado por 
Paulo Fernandes.
Helena Garrido, que foi 
directora adjunta do jornal 
nos últimos cinco anos, 
assume o cargo de directora 
na sequência da saída de 
Pedro Santos Guerreiro para 
o Expresso. Na Sábado, Rui 
Hortelão passou a director 
da revista também ontem, 
regressando à Cofina, onde 
iniciou a carreira no jornal 
Record. Antes de assumir 
a direcção da Sábado, Rui 
Hortelão passou pelo 24 horas, 
pela Focus e pelo Correio da 
Manhã como subdirector, 
de onde saiu para director 
adjunto do Diário de Notícias.

O vice-primeiro-ministro, 
Paulo Portas, disse ontem, 
em declarações à Lusa, que 
a missão de captação de 
investimento à Rússia foi 
“muito positiva” e que foram 
feitos “esforços significativos” 
para colocar o país no radar 
dos investimentos russos. 
Paulo Portas liderou uma 
missão de captação de 
investimento de dois dias a 
Moscovo, acompanhado do 
ministro da Economia, António 
Pires de Lima, dos secretários 
de Estado do Turismo, 
Adolfo Mesquita Nunes, e da 
Alimentação e Investigação 
Agroalimentar, Nuno Vieira 
de Brito, e do presidente 
da AICEP — Agência para o 
Investimento e Comércio 
Externo de Portugal (AICEP). 
“Esta visita e esta missão 
empresarial foram muito 
positivas”, disse Paulo Portas.
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Fenprof aconselha professores a não
se inscreverem já na prova de avaliação

Mário Nogueira diz que, se os prazos forem cumpridos, a decisão dos tribunais administrativos 
e fi scais será conhecida antes do dia 28, que é quando termina o período de inscrição

MIGUEL MANSO

Prossegue a contestação dos professores à prova de avaliação

O secretário-geral da Federação Na-

cional de Professores (Fenprof ), Má-

rio Nogueira, afi rmou ontem que os 

docentes sem vínculo à função públi-

ca “não precisam de ter pressa” para 

se inscreverem para realizar a prova 

de avaliação de conhecimentos e ca-

pacidades e aconselhou-os, mesmo, 

“a esperar até pelo menos terça-feira, 

para ver se, entretanto, os tribunais 

decretam a providência cautelar que 

suspenderá a prova”. “Se os juízes 

cumprirem os prazos previstos na 

Código do Procedimento Adminis-

trativo, quatro das decisões serão co-

nhecidas antes de terminar o prazo 

para as inscrições”, sublinhou. A 

guerra dos prazos corre para os dois 

lados — o do Ministério da Educação 

e Ciência (MEC) e o dos professores 

e dos seus representantes sindicais.

Primeiro foi a Fenprof a anunciar 

que nove das providências cautela-

res por si interpostas haviam sido li-

minarmente aceites pelos tribunais 

administrativos e fi scais, provocando 

a suspensão de todos os procedimen-

tos administrativos relacionados com 

a prova. Na noite de segunda-feira, 

foi a vez de o MEC mostrar que, ape-

sar dessa limitação, conseguia fazer 

sair no Diário da República (DR), den-

tro do prazo legal, o aviso da realiza-

ção da prova. 

A publicação do aviso — que esta-

belece que o prazo de inscrição na 

prova decorre até ao dia 28 — repre-

sentou uma vitória para o MEC. Isto 

porque, contra a expectativa dos pro-

fessores, tornou possível que a pri-

meira parte da prova (a componente 

comum, dirigida aos mais de 45 mil 

docentes sem vínculo à função públi-

ca) ainda se possa vir a realizar, como 

estava previsto, a 18 de Dezembro.

A Fenprof, contudo, também tirou 

partido das circunstâncias. Ontem 

voltou a recorrer aos tribunais, por-

que, em dois casos, diz, o aviso foi 

publicado sem que antes o MEC apre-

sentasse a resolução fundamentada 

que nos outros casos fez levantar a 

suspensão dos actos administrativos. 

Em relação ao que se passa nos res-

tantes sete tribunais, fez contas: “No 

prazo de cinco dias úteis após a re-

cepção da resolução fundamentada, 

através da qual o MEC contestou a 

interposição da providência cautelar, 

os juízes têm de decidir se suspen-

dem ou não o decreto e a realização 

da prova. O que signifi ca que até ter-

ça teremos decisões”, afi rmou.

Ainda que os prazos não venham 

a ser cumpridos rigorosamente — e 

não seria a primeira vez —, o convite 

aos professores para que aguardem 

por terça-feira poderá atirar milhares 

de inscrições para os últimos dias do 

prazo e provocar o congestionamen-

to das plataformas electrónicas usa-

das para o efeito. Algo que não preo-

cupa Nogueira, apesar de o MEC ter 

feito publicar no DR, anteontem, que 

serão abertos processos disciplinares 

e criminais aos candidatos que par-

ticipem em “actos ilícitos”, “como a 

tentativa de congestionamento ou de 

sabotagem das plataformas electró-

nicas que sustentam a aplicação de 

inscrição para a realização da prova”. 

“Isso é ridículo — era só o que faltava! 

O prazo termina às 18h de dia 28 e 

até lá as pessoas podem inscrever-se 

quando quiserem”, frisou.

O dirigente da Fenprof disse estar 

preocupado com as despesas dos 

professores, “muitos deles desem-

pregados”. Para fazerem a prova, 

que é obrigatória para quem quiser 

candidatar-se a dar aulas no próximo 

ano lectivo, aqueles terão de pagar, 

no mínimo, 20 euros. “Se, como es-

peramos, os tribunais nos derem ra-

zão, não gastam esse dinheiro nem 

têm de suportar as despesas de des-

locação”, disse Mário Nogueira, fri-

sando que a lista de 48 localidades 

em que a prova se poderá realizar 

deixa muitos candidatos a grandes 

distâncias. “Nas regiões autónomas, 

muitos têm de mudar de ilha e no 

continente haverá gente a fazer gran-

des viagens”, disse.

Só hoje, após a publicação do 

guia da prova, os professores sabe-

rão ao certo o que lhes será pedi-

do pelo MEC. Ontem, nos inúmeros 

debates nas redes sociais, essa não 

era, contudo, a principal preocu-

pação. Continuavam a multiplicar-

se os apelos ao boicote à prova e 

muitos docentes garantiam que 

não iriam inscrever-se, apesar de 

César Israel Paulo, o presidente 

da Associação Nacional dos Pro-

fessores Contratados, ter acon-

selhado a inscrição, recordando 

que a legislação em vigor defi ne 

que a prova é indispensável para 

quem quiser manter a profi ssão.  

Educação 
Graça Barbosa Ribeiro, 
Natália Vilarinho

Bruxelas dá dois meses a Portugal para resolver
discriminação dos docentes contratados

A Comissão Europeia (CE) 
anunciou ontem que dá 
dois meses ao Governo 
português para comunicar 

as medidas tomadas para 
rever as condições de trabalho 
dos professores que estão a 
contrato nas escolas públicas, 
sob pena de remeter o caso para 
o Tribunal de Justiça da União 
Europeia. Em causa, segundo 
uma nota divulgada pela CE, 
está o alegado tratamento 
discriminatório daqueles 
docentes, nomeadamente 
em termos de vencimento, 
em relação a professores do 
quadro que exercem funções 
semelhantes; e também o 
recurso a contratos a termo 
sucessivos, durante muitos anos, 
que colocam aqueles docentes 
em situação de precariedade, 
apesar de eles exercerem 
tarefas que correspondem a 
necessidades permanentes.

A CE sublinha que aquelas 
situações são contrárias à 
directiva europeia relativa 
ao trabalho a termo e chama 
a atenção para o facto de a 
legislação portuguesa não 
prever “medidas eficazes para 
prevenir tais abusos”. 

Na nota divulgada ontem, a 
CE dá nota de que tem recebido 
inúmeras denúncias sobre 
estas situações. Parte delas 
foi promovida pela direcção 
da Associação Nacional dos 
Professores Contratados 
(ANVPC), que há cerca de 
um ano incentivou o envio 
de queixas individuais para 
a Comissão Europeia, pela 
alegada violação, pelo Governo 
português, da directiva 
comunitária que impõe o 
respeito, no sector público, 
pelas normas de vinculação 
de trabalhadores que regem o 
sector privado. Essa iniciativa — 

bem como o recurso da Fenprof 
aos tribunais nacionais — foi 
tomada depois de o ministro 
da Educação, Nuno Crato, ter 
anunciado que dentro de alguns 
meses seriam postas a concurso 
apenas 600 vagas (viriam a 
ser 603) para a vinculação 
extraordinária de docentes.

Em nota divulgada na altura, 
a ANVPC perguntava: “O que 
é que os 37.565 professores 
contratados com mais de quatro 
anos de tempo de serviço e os 
11.526 com mais de dez anos 
de tempo de serviço (…) estão 
realmente dispostos a fazer para 
que lhes seja reparada a grande 
injustiça pessoal e profissional?”

Aquela decisão do ministro 
Nuno Crato fez com que 
ficassem fora do sistema cerca 
12 mil professores, ou seja, 98% 
de docentes que, nos termos da 
lei geral, reuniam condições para 
se vincular. G.B.R.
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Meio milhão de crianças perdem 
abono de família em três anos

Portugal está abaixo da média europeia em despesas do Estado para apoio económico às famílias. 
Relatório do Observatório das Famílias e das Políticas de Família vai ser divulgado no próximo mês

O que mudou nas famílias portuguesas nos últimos 50 anos?

Famílias com mais de 5 pessoas
Em %

1960 2001 2011

Pessoas que vivem sós
Em %

1960 2001 2011

Casais sem filhos
Em %

1960 2001 2011

17 3 2 14,8 22 23,812 17 20

Famílias monoparentais
Em %

5,9

47,5 62 63 5941,1 35,27,0
9,0

1960 2001 2011 1960 2001 2011 1960 2001 2011

Casais com filhos
Em %

Casal como forma de organização 
familiar, em %

1960 3,8
pessoas

2001 2,8 2011 2,6
Dimensão média das famílias

Fonte: Famílias nos Censos 2011 - Diversidade e Mudança, INE e Observatório das Famílias e das Políticas de Família do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

Entre 2009 e 2012, mais de meio mi-

lhão de crianças e jovens perderam 

o direito ao abono de família. Segun-

do dados preliminares do relatório 

do Observatório das Famílias e das 

Políticas de Família, que será divul-

gado em Dezembro, várias presta-

ções sociais têm vindo a diminuir. 

E Portugal é mesmo um dos países 

da União Europeia que menos apoio 

dá às famílias.

“Do ponto de vista das despesas 

do Estado em apoio económico 

para as famílias, Portugal está mui-

to abaixo da média. Nós gastamos 

cerca de 1,5% do PIB em despesas 

do Estado para apoio económico 

às famílias e a média dos países da 

União Europeia é 2,3%”, disse a 

coordenadora deste observatório, 

Karin Wall, à margem do seminário 

Famílias nos Censos 2011: Diversidade 

e Mudança, que decorreu, ontem, 

em Lisboa.

Para já, e segundo dados prelimi-

nares, o abono de família tem vin-

do a descer: em 2009, contava com 

1.846.904 benefi ciários, número 

que desceu para 1.389.920 em 2011, 

e para 1.300.550 em 2012. Isto sig-

nifi ca que, entre 2009 e 2012, mais 

de meio milhão de crianças e jovens 

(546.354) perderam o direito ao abo-

no de família, o que corresponde a 

cerca de 30% dos benefi ciários.

Segundo Karin Wall, o relató-

rio evidencia que, em Portugal, 

houve uma redução no acesso às 

prestações sociais, entre as quais 

se destacam o abono de família e 

o rendimento social de inserção. 

“As condições de elegibilidade são 

muito menores, há uma grande di-

fi culdade de acesso das famílias”, 

diz a coordenadora, frisando que 

não só se “apertaram” as condições 

de acesso, como se “reduziram” os 

valores.

“Aquilo que as famílias recebem 

é menos, são menos famílias a re-

ceber, o acesso está muito mais di-

fi cultado, e numa altura em que as 

famílias precisam mais de apoio e 

têm mais difi culdades”, nota. “O 

apoio económico são as prestações 

sociais, mas são também as dedu-

ções fi scais que as famílias podem 

fazer. E aí também houve uma redu-

ção de uma sociedade amigável em 

ridas na família. “Nós sabemos que 

as crises económicas são um dos 

factores mais gravosos do ponto de 

vista do impacto na fecundidade”, 

nota.

Famílias com crianças “com di-

ficuldades acrescidas”, falta de 

expectativas de poder dar “boas 

condições de vida” a uma criança e 

emigração são alguns dos cenários 

que Karin Wall traça para o futuro. 

Foram estas preocupações que le-

varam a coordenadora deste orga-

nismo a terminar a apresentação, 

no seminário, com uma fotografi a 

de uma família a viver no meio de 

barracas.

Apesar de ainda não ter expres-

são nos dados actuais, Karin Wall 

acredita que, nos próximos tempos, 

as famílias complexas — que vivem 

na mesma casa — também irão au-

mentar, por motivos económicos. 

A coordenadora explica que são as 

famílias com menos recursos econó-

micos e educacionais que “tendem a 

viver em mais complexidade”.

Karin Wall critica ainda uma “au-

sência de discurso sobre a necessida-

de de apoiar a família”, salientando 

que as medidas que têm sido postas 

em prática inserem-se numa “po-

lítica social assistencialista” e não 

numa lógica de dar “autonomia eco-

nómica” aos núcleos familiares.

O relatório preliminar destaca o 

facto de entre 2009 e 2012 estar a 

descer o valor mensal do abono: en-

tre outros exemplos, nota que uma 

criança até 1 ano de idade, no 1.º es-

calão, recebe menos 33,96 euros por 

mês e no 2.º escalão menos 28,17 

euros por mês.

No relatório, lê-se ainda que é 

mais difícil aceder ao rendimento 

social de inserção, há menos famí-

lias a recebê-lo, menos crianças e jo-

vens no universo dos benefi ciários, 

e que também “as famílias carencia-

das com crianças recebem menos 

dinheiro”. 

Em 2012 existiam 160.358 famílias 

benefi ciárias, menos 46.342 do que 

em 2010. O relatório sublinha ainda 

que também há menos idosos a re-

ceber complemento solidário.

Este observatório é uma estrutu-

ra orgânica do Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa 

que tem como objectivo aprofundar 

e divulgar o conhecimento sobre as 

famílias e as políticas de família na 

sociedade portuguesa.

Prestações sociais
Maria João Lopes

FILIPE ARRUDA

Também há menos famílias a receber RSI

“Aquilo que as 
famílias recebem é 
menos, são menos 
famílias a receber, 
o acesso está muito 
mais difi cultado”

termos de deduções fi scais”, acres-

centa, sublinhando que, em Portu-

gal, as prestações sociais “são muito 

importantes” para reduzir a taxa e o 

risco de pobreza das famílias.

A coordenadora deste observató-

rio sublinha que “o apoio económi-

co é um elemento essencial” quando 

se discutem as transformações ocor-
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No próximo ano, graças à mudança 

de apenas um dos países que servem 

de referência para a revisão anual 

dos preços dos medicamentos, o 

Estado poderá poupar 23 milhões 

de euros e os cidadãos 15 milhões 

nas farmácias, anunciou ontem a Au-

toridade Nacional do Medicamento 

(Infarmed).  No início da semana, o 

ministro da Saúde garantira que os 

custos com medicamentos não vão 

baixar mais.

Em 2014, para a revisão anual, pas-

Revisão de preços de 
medicamentos gera poupança 
de 38 milhões de euros

Saúde 
Alexandra Campos

Infarmed anuncia 
medidas que vão permitir 
poupanças em 2014 nos 
medicamentos vendidos 
nas farmácias

A redução da dimensão média das 

famílias nos últimos 50 anos foi um 

dos aspectos salientados no seminá-

rio Famílias nos Censos 2011: Diver-

sidade e Mudança, organizado pe-

lo Instituto Nacional de Estatística 

(INE) e pelo Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa, 

através do Observatório das Famí-

lias e das Políticas de Família.

Entre outros dados, destaca-se 

que o casal (com ou sem fi lhos) con-

tinua a ser a forma predominante 

de organização da vida familiar, 

mas nos últimos 50 anos aumen-

tou o peso relativo dos casais sem 

fi lhos, dos núcleos familiares mono-

parentais e das pessoas que vivem 

sós. O número de fi lhos raramente 

ultrapassa os dois e, ao mesmo tem-

po, também cresceram as famílias 

recompostas.

Se em 1991 os casais sem fi lhos 

constituíam 32% do total de casais, 

em 2011 o seu peso era de 41%, o 

que corresponde a um aumento de 

9 pontos percentuais. Estes núcleos 

aumentaram em todos os grupos 

etários, mas a sua variação é maior 

nos grupos etários mais jovens (até 

29 e entre 30 e 39 anos), o que indi-

cia o adiamento da parentalidade. 

Regista-se um adiamento continua-

do, por parte das mulheres, do nas-

cimento dos fi lhos, principalmente 

do primeiro fi lho.

Em relação ao número de fi lhos, 

aumentaram os casais com um fi lho, 

representando actualmente mais de 

metade das situações, e diminuíram 

os casais com três ou mais fi lhos. 

Em relação aos casais recompostos, 

constata-se que o número mais do 

que duplicou, passando de 46.786 

em 2001 para 105.763 em 2011.

Também cresceram as famílias 

numerosas recompostas e mono-

parentais. As famílias numerosas re-

compostas correspondem a 13,3%, 

quando em 2001 representavam 

apenas 5,6%. Em 2011, as famílias 

numerosas monoparentais repre-

sentavam 14,3% dos casos, e em 

2001 correspondiam a 9,9%. Na 

grande maioria — 90,9% — estes 

núcleos monoparentais são enca-

beçados por mulheres.

Os dados evidenciam traços de 

vulnerabilidade social nas famílias 

monoparentais, particularmente 

Famílias estão mais pequenas 
e com menos filhos

nas famílias de mães sós com fi -

lhos com menos de 18 anos. Ainda 

de acordo com os Censos de 2011, 

a percentagem de famílias mono-

parentais com fi lhos menores de 

18 anos afectadas pelo desempre-

go era de 15,1% em 2011, sendo o 

desemprego mais elevado no caso 

das mães sós do que nos pais sós.

Outro aspecto salientado é a dimi-

nuição da percentagem de idosos a 

viverem com outros familiares em 

famílias complexas, que baixou sig-

nifi cativamente de 2001 para 2011 

(de 19,6% para 15,8%) — fenómeno 

que acompanha o aumento de ido-

sos sós.

As tendências demográfi cas das 

últimas décadas apontam ainda 

para um aumento da esperança de 

vida, queda da fecundidade (espe-

cialmente nos grupos mais jovens 

de mulheres em idade fecunda) e 

aumento das uniões de facto. Nota-

se também uma desaceleração do 

crescimento demográfi co e um con-

tínuo envelhecimento demográfi co. 

Também é possível tirar algumas 

conclusões em relação a uma di-

cotomia entre a região norte/cen-

tro e sul, sendo o Norte e o centro 

aquelas que, por motivos culturais, 

terão, por exemplo, mais peso no 

que toca a casais que optam pelo 

casamento.

Casais sem filhos passaram de 
32% em 1991 para 41% em 2011

sam a ser considerados os três países 

da União Europeia que apresentam 

um nível de preços de medicamen-

tos mais baixo (Eslovénia, Espanha 

e França), quando este ano eram a 

Eslováquia, a Espanha e a França.

“Com a aplicação destes países de 

referência estima-se um potencial 

de poupança de encargos com me-

dicamentos para o utente de cerca 

de 15 milhões de euros e de cerca de 

23 milhões de euros para o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS)”, destaca 

o Infarmed, em nota enviada à im-

prensa.

Mas o potencial de poupança não 

se esgota nesta medida. Em fase de 

conclusão está a defi nição dos pa-

íses de referência para os medica-

mentos usados nos hospitais, “que 

contribuirá também para a redução 

de encargos do SNS”; e poupanças 

adicionais poderão ser geradas com 

a entrada de novos medicamentos 

genéricos no mercado no próximo 

ano (o preço é 50% inferior ao do 

medicamento de referência). “Com a 

conjugação destas medidas, e outras 

que possam a vir a ser implementa-

das, contribui-se para a necessária 

racionalização dos encargos públi-

cos com medicamentos, essencial 

para a manutenção do SNS”, conclui 

o Infarmed.

Na segunda-feira, o ministro da 

Saúde anunciou que os custos com 

medicamentos não vão baixar mais, 

alegando que a indústria farmacêu-

tica tem tido uma quebra signifi ca-

tiva de margem nos últimos anos. 

Apesar de admitir que poderá haver 

ainda algumas “áreas de interven-

ção”, Paulo Macedo garantiu que a 

indústria não sofrerá reduções como 

tem sofrido até aqui. “Em termos de 

custos totais com medicamentos, es-

tamos num limite que não devemos 

[baixar]”, justifi cou.
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Chef Miguel Laffan do Hotel L’And Vineyards, em Montemor-o-Novo

Mais uma vez, a nova edição ibérica 

do guia Michelin para 2014 gerou sen-

timentos mistos. Se no ano passado 

os inspectores retiraram duas estrelas 

a Portugal para atribuírem uma no-

va, este ano os papéis inverteram-se. 

O São Gabriel em Almancil, que mu-

dou de proprietário e de chef com a 

entrada de Leonel Pereira em Março, 

perdeu a única estrela que detinha há 

19 anos. Por outro lado, o Hotel L’And 

Vineyards, inaugurado em Abril de 

2011 no concelho de Montemor-o-

Novo, estreou-se no guia ao receber 

a primeira estrela. A cozinha do res-

taurante está a cargo do chef Miguel 

Laff an, também ele um estreante em 

matéria de estrelas. Outra surpresa 

foi o regresso do lisboeta Eleven 

chefi ado pelo alemão Joachim Ko-

erper à constelação francesa depois 

de um interregno de três anos sem 

receber a ambicionada distinção.

Portugal conta agora com 12 res-

taurantes classifi cados no guia, mais 

um que na edição de 2013. Na região 

do Algarve o Vila Joya e o Ocean com 

duas estrelas cada, e com a distinção 

de uma estrela o Willie’s e o Henri-

que Leis. Em Lisboa são agora três os 

locais com uma estrela, juntando-se 

o Eleven ao Belcanto e ao Feitoria. 

O L’And Vineyards em Montemor-

o-Novo faz então a sua entrada no 

Portugal sobe para 12 o número 
de restaurantes distinguidos 
com estrelas Michelin

que eram mais para descomprimir do 

que para servirem de cumprimento.

Dezenas de jornalistas dos vários 

meios de comunicação, entre canais 

de televisão por cabo e rádios locais, 

faziam directos e desdobravam-se 

em palpites e suposições como se es-

tivessem na antevisão de um grande 

evento desportivo. Entrevistavam-se 

os chefes de cozinha dos sete restau-

rantes que já tinham as ambicionadas 

três estrelas no guia, mas também 

aqueles que tendo “apenas” duas, se 

juntavam à festa querem obter a ter-

ceira juntando-se por isso à festa na 

esperança de que fosse este ano que 

alcançam o topo do mundo da cozi-

nha. A comunicação social local cos-

tuma ser contundente ao comentar 

as decisões do painel de inspectores, 

mas o facto é que o guia não lhes é in-

diferente sendo por isso alvo de todas 

as atenções no dia do lançamento.

Este ano, a publicação francesa 

foi de novo generosa para o lado 

espanhol ao acrescentar mais um 

restaurante à lista dourada de sete 

locais com a classifi cação máxima 

três estrelas, distinguindo o Diverxo 

em Madrid, onde o jovem chef Da-

vid Muñoz pratica uma cozinha de 

vanguarda tão irreverente quanto o 

seu visual punk. Retirou as duas ao 

Can Fabes em Barcelona devido ao 

encerramento da casa, mas promo-

veu à mesma categoria o El Portal 

em Ezcaray na Rioja, e o M.B. em Te-

nerífe. Na categoria de uma estrela 

entraram vinte novas moradas ascen-

dendo a um total de 146 restaurantes. 

Ao todo Espanha tem agora 172 esta-

belecimentos classifi cados no guia 

Michelin, enquanto Portugal subiu 

para 12 o número de locais eleitos 

pela publicação francesa.

grupo dos que também já tem a sua 

estrela onde  fi guram a Fortaleza do 

Guincho em Cascais, o Yeatman em 

Gaia, a Casa da Calçada em Amaran-

te, e o Il Gallo d’Oro no Funchal.

A apresentação decorreu no Mu-

seu Guggenheim em Bilbau, onde es-

tiveram presentes cerca de 300 con-

vidados naquele que, cada vez mais, 

parece ser o acontecimento gastro-

nómico do ano em Espanha. A ansie-

dade contida de várias fi guras mediá-

ticas da cozinha espanhola era visível 

durante os minutos que antecede-

ram o início da cerimónia. Trocavam-

se sorrisos nervosos e um ou outro 

abraço com palmadinhas nas costas, 

Gastronomia 
Fortunato da Câmara

Estreante L’And Vineyards, 
em Montemor-o-Novo, 
e lisboeta Eleven recebem 
uma estrela no Guia 
Michelin

Juízes preocupados com falta 
de equipamentos

O Conselho Superior de Magistratura 

(CSM), o órgão que tutela os juízes, 

propõe um período mínimo de três 

meses para instalar o novo mapa judi-

ciário, que irá implicar uma profunda 

reforma na organização e no funcio-

namento dos tribunais, num parecer 

divulgado ontem. Nesse período, que 

o CSM sugere que inclua o período de 

férias judiciais mais alargado — de 15 

de Julho a 31 de Agosto —, os tribunais 

só assegurariam o serviço urgente, 

como acontece nesse mês e meio.

No documento, o órgão liderado 

pelo presidente do Supremo Tribu-

nal de Justiça mantém fortes críticas 

à quarta versão do mapa judiciário, 

destacando o subdimensionamento 

dos quadros dos juízes e a inexistên-

cia de edifícios e equipamentos que 

alberguem adequadamente algumas 

das novas unidades judiciais.

“A extinção total dos actuais tri-

bunais, realizada a par da criação, 

simultânea, das novas unidades or-

gânicas com redimensionamento e 

redefi nição do seu âmbito de compe-

tências, determinarão sempre uma 

profunda quebra de produtividade, 

já que num período inicial (mais ou 

menos alargado) importará a parali-

sação da normal actividade judicial 

(realização de diligências e tramita-

ção de processos), em face, designa-

damente, da redistribuição universal 

dos processos pendentes”, avalia o 

conselho no parecer.  

Por isso, o CSM propõe que o Regi-

Conselho Superior 
de Magistratura propõe 
mínimo de três meses para 
instalar mapa judiciário

me de Organização e Funcionamento 

dos Tribunais Judiciais preveja “um 

período mínimo necessário para a 

instalação e início de funcionamento 

das novas unidades orgânicas, nunca 

inferior a três meses”. Durante esse 

tempo, que deveria incluir o mês e 

meio de férias judiciais existente no 

Verão, seria assegurada “unicamen-

te, a realização de serviço urgente”.

Outra preocupação do órgão que 

tutela os juízes é a inexistência de edi-

fícios e equipamentos que possam al-

bergar adequadamente algumas das 

novas unidades judiciais. “Muito em-

bora o CSM se encontre representa-

do no grupo de trabalho constituído 

pelo Ministério da Justiça visando a 

preparação da implementação da no-

va organização do sistema judiciário, 

até à data, não foi facultada qualquer 

calendarização das obras (incluin-

do a sua duração), local da sua rea-

lização, dimensão e consequências 

para o funcionamento dos serviços 

instalados nos edifícios sujeitos a in-

tervenção”, realça-se no documento.

Quanto ao quadro de magistrados 

judiciais previsto nesta proposta, o 

conselho critica o subdimensiona-

mento de lugares em algumas sec-

ções e nos cinco tribunais da rela-

ção. “É evidente que o número de 

magistrados judiciais previsto para 

integrar cada uma das secções cíveis, 

de comércio, de execução nas Instân-

cias Centrais é manifestamente insu-

fi ciente”, afi rma-se no parecer.

O CSM explica que nas secções que 

vão julgar acções cíveis de valor su-

perior a 50 mil euros o ministério fez 

os quadros considerando que um juiz 

consegue, em média, concluir 224 

processos daquela natureza por ano. 

Mas o conselho, responsável pela 

avaliação dos magistrados judiciais, 

sublinha que um juiz “empenhado, 

diligente, expedito, com experiência 

na jurisdição e merecedor da mais 

elevada classifi cação de desempenho 

será capaz de concluir anualmente 

um número de acções cíveis de valor 

superior a 50.000 num intervalo de 

80 a 100”. Ou seja, menos de metade 

do valor estipulado pelo Ministério 

da Justiça.Os conselheiros pedem 

ainda mais poderes para os juízes 

presidentes das comarca, que de-

vem ser os primeiros responsáveis 

pela gestão daqueles tribunais. E 

concluem: “Constatamos que nesta 

última proposta já se acolheram algu-

mas das sugestões que repetidamen-

te se foram formulando, pese embo-

ra, quanto a alguns aspectos absolu-

tamente vitais, se mantenham e até 

agravem evidentes falhas e defi ciên-

cias anteriormente identifi cadas.” 

Justiça 
Mariana Oliveira

Nesse período seria 
assegurado apenas o 
serviço urgente, como 
acontece nas férias judiciais

Duas estrelas 
1. Ocean (Armação de Pêra)
2. Vila Joya (Albufeira)

Uma estrela 
3. Belcanto (Lisboa)
4. Casa da Calçada (Amarante)
5. Eleven (Lisboa) – reentrada 
no guia
6. Feitoria (Lisboa)
7. Fortaleza do Guincho 
(Cascais)
8. Henrique Leis (Almancil)
9. Il Gallo d’Oro (Funchal)
10. L’And Vineyards (Montemor-
o-Novo) – estreia no guia
11. Willie’s (Vilamoura)
12. Yeatman (Vila Nova de Gaia)

Perde a estrela
1. São Gabriel (Almancil)

As estrelas 
de Portugal
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O velho cinema, junto aos Restauradores, tem traços Art Deco e fechou há perto de 20 anos

Antevisão do imóvel depois das obras previstas

As obras de transformação do anti-

go cinema Odeon, em Lisboa, num 

espaço comercial com valências cul-

turais deverão começar em meados 

de 2014 e prolongar-se por “um ano 

e meio, no mínimo”. Essa é a expec-

tativa do arquitecto Luís Pereira Co-

elho, segundo o qual o novo proprie-

tário do edifício na Rua dos Condes 

vai realizar um investimento de 12 

milhões de euros na sua compra e 

reconversão.

Nalguns blogues e grupos no Face-

book ligados a Lisboa está a circular 

a informação de que a demolição do 

imóvel começará dentro de menos 

de três semanas. Com base nessa 

informação, uma petição que tinha 

sido lançada no fi m de 2011, em pro-

testo contra o “desaparecimento” do 

cinema, foi reanimada e conquistou 

mais de mil assinaturas nos últimos 

dias. Ao fi m da tarde de ontem já ti-

nha sido subscrita por mais de qua-

tro mil pessoas. 

Mas quer o arquitecto responsável 

pelo projecto de reconversão do edi-

fício, quer a Câmara de Lisboa garan-

tiram ao PÚBLICO que o início das 

obras não está para breve. Segundo 

uma assessora de imprensa da au-

tarquia, foi aprovado o Pedido de In-

formação Prévia relativo ao projecto 

de Luís Pereira Coelho, mas “não há 

nenhuma licença emitida a autorizar 

a demolição do edifício”. “Nem foi 

requerida”, acrescentou.

Já o arquitecto explicou que estão 

a ser desenvolvidos os projectos de 

especialidades. Luís Pereira Coelho 

antevê que as obras no antigo cine-

ma só deverão começar “em Maio ou 

Junho”, sendo previsível que durem 

“um ano e meio, no mínimo”. 

O autor do projecto de reconver-

são do edifício rejeita os termos usa-

dos por aqueles que contestam esta 

obra. “Demolições há muito poucas. 

O que há é recuperações e recons-

truções”, diz, sublinhando que “por 

fora” o imóvel vai fi car “como nos 

anos 20”, quando foi inaugurado. 

Para isso, os elementos da fachada 

que não puderem ser preservados 

e os varandins serão reconstruídos. 

Também serão mantidos elementos 

interiores, como um tecto em ma-

Conversão do antigo cinema Odeon 
num espaço comercial deve começar 
em meados do próximo ano

deira pau-brasil e um frontão sobre 

a boca de cena.

De acordo com o arquitecto Luís 

Pereira Coelho, foi recentemente 

encontrado um comprador para o 

imóvel, que ao que diz tinha 64 pro-

prietários. O arquitecto não revela 

quem é o novo dono do espaço, mas 

adianta que este vai investir 12 mi-

lhões de euros para dar uma nova 

vida ao Odeon.

A ideia é que o antigo cinema seja 

reconvertido num espaço comercial 

com valências comerciais e três pisos 

de estacionamento subterrâneo com 

capacidade para 30 veículos. Entre 

os equipamentos previstos está um 

restaurante/bar com espaço para 

uma pequena orquestra, uma sala 

de exposições que também poderá 

acolher eventos como desfi les de mo-

da e uma loja de discos.

Na petição “Lisboa e o país preci-

sam do cinema Odeon”, diz-se que 

este “é hoje o cinema com mais his-

tória de Lisboa, tendo passado pela 

sua tela clássicos do mudo e do so-

noro, e, já a partir da segunda me-

tade do séc. XX, grandes êxitos do 

cinema português e espanhol, bem 

como teatro radiofónico”. Recorda-

se ainda que o imóvel esteve em vias 

de classifi cação, mas o processo foi 

arquivado.  

Lisboa
Inês Boaventura

O rumor de que a 
demolição do edifício ia 
começar nas próximas 
semanas reacendeu o 
debate sobre o seu futuro

O
subdirector da 
Cinemateca Portuguesa 
esteve no Odeon 
e concluiu que “já 

desapareceu praticamente 
todo o recheio” do antigo 
cinema e que o pouco 
que restou “está em muito 
mau estado”. Ainda assim, 
adiantou ao PÚBLICO José 
Manuel Costa, há “duas coisas 
interessantes” que em seu 
entender se justifica preservar: 
“papéis, maços de contas e 
documentos antigos”, que 
permitem perceber a “história 
da sala” e “do mercado 
cinematográfico da altura”, e 
duas máquinas de projecção, 
provavelmente da década de 
40 do século XX. José Manuel 
Costa adianta que aquilo que 
está a ser negociado com o 
proprietário do Odeon é que 
esses bens sejam entregues à 
Cinemateca e guardados no 
Arquivo Nacional das Imagens 
em Movimento. A intenção 
é todo o espólio aí reunido 
possa ser exposto num museu 
do Cinema, velha ambição da 
Cinemateca. 

Cinemateca vai 
receber espólio

A ministra da Agricultura, Assunção 

Cristas, aproveitou ontem a desloca-

ção à sede da Empresa de Desenvol-

vimento e Infra-estruturas de Alque-

va (EDIA), em Beja, para condenar a 

actuação dos que recorrem ao tráfi co 

de seres humanos para compensar a 

falta de mão-de-obra na região alen-

tejana.

Na sua maioria, as vítimas desta 

actividade ilegal são cidadãos rome-

nos de etnia cigana que nesta altura 

do ano satisfazem as necessidades 

de pessoal para a apanha de azeitona 

nos cerca de 45 mil hectares de oli-

vais de produção intensiva e superin-

tensiva existentes no Alentejo.

Assunção Cristas afi rmou que se 

está perante “uma situação conde-

nável” e garantiu que o Estado por-

tuguês não se alheou do problema, 

realçando o “intenso” trabalho de 

fi scalização que está a ser desenvolvi-

do pelas entidades competentes. As 

autoridades, assegurou, vão continu-

ar “atentas” a um fenómeno que as-

sumiu uma preocupante dimensão 

nos últimos anos.

Apesar dos muitos casos em que 

têm sido encontradas suspeitas de 

tráfi co de seres humanos, a minis-

tra da Agricultura salientou que na 

região há “muitos bons exemplos” 

de explorações agrícolas que optam 

pela criação de emprego, cumprido 

as leis vigentes e salvaguardando a 

segurança e a dignidade dos seus 

trabalhadores.

A governante insistiu em que as ac-

ções de fi scalização vão prosseguir. 

Com efeito, são quase diárias as infor-

mações que dão conta de cidadãos 

estrangeiros, na sua maioria rome-

nos, que se encontram a trabalhar à 

margem da legislação em vigor, sem 

direitos e sem as mínimas condições 

de alojamento.

Na passada segunda-feira, elemen-

tos da GNR de Almodôvar e da Auto-

ridade para as Condições de Traba-

lho, identifi caram 32 cidadãos estran-

geiros e três portugueses envolvidos 

na apanha de azeitona no concelho 

de Castro Verde, que estão a viver em 

condições precárias. Os trabalhado-

res foram notifi cados para compro-

var a sua situação contratual. 

Ministra 
condenou 
abusos contra 
imigrantes  

Agricultura
Carlos Dias

Assunção Cristas garantiu 
que a fiscalização vai 
continuar nas explorações 
agrícolas que utilizam mão-
de-obra estrangeira
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Consultar um qualquer processo nos 

serviços da Polícia Municipal de Sin-

tra custa 6,20 euros por hora. A co-

brança está prevista no regulamento 

de taxas do município desde 2012 e 

é justifi cada com a necessidade de 

pagar ao funcionário destacado pa-

ra acompanhar presencialmente as 

consultas efectuadas por munícipes 

e advogados.

Há cerca de duas semanas o advo-

gado João Veiga e Moura deslocou-se 

aos serviços da Polícia Municipal de 

Sintra para consultar um processo de 

contra-ordenação em que era visado 

um seu cliente. Identifi cou-se como 

advogado e mandatário do arguido e 

foi-lhe pedido que fi zesse o habitual 

requerimento. Mas logo de seguida 

comunicaram-lhe que teria de pagar 

6,20 euros por cada hora que demo-

rasse a análise dos documentos. Tal 

exigência constava aliás do impresso 

que lhe foi fornecido para requerer 

a consulta.

Perante a surpresa do advogado 

— que nunca tal tinha visto, nem 

noutras autarquias, nem sequer em 

outros serviços da Câmara de Sintra, 

— explicaram-lhe que tal exigência 

constava do regulamento de taxas do 

município e que o valor pedido tinha 

a ver com o pagamento do serviço 

prestado pelo funcionário que tinha 

de acompanhar a consulta. Veiga e 

Moura lavrou de imediato o seu pro-

testo num requerimento dirigido ao 

actual presidente da câmara, Basílio 

Horta, o qual, segundo afi rma o quei-

xoso, ainda não teve resposta.

“É uma exigência completamente 

Câmara de Sintra cobra 6,2 
euros por hora a quem queira 
consultar documentos públicos

ilegal”, diz o advogado, acrescentan-

do  que está a preparar uma queixa 

à Ordem dos Advogados e uma ou-

tra ao Ministério Público. Com esta 

última iniciativa pretende que seja 

anulado o preceito regulamentar que 

instituiu o pagamento de tal taxa.

Nos termos do n.º 7 do art.º 97 do 

Regulamento de Taxas e Outras Re-

ceitas do Município de Sintra, apro-

vado pela câmara e pela assembleia 

municipal em Março e Abril deste 

ano, respectivamente, o “acompa-

nhamento da consulta de processo” 

nos serviços da Polícia Municipal tem 

um custo de 6,20 euros por hora. A 

criação desta taxa ocorreu em Abril 

de 2012, então com um valor de 6 

euros/hora, quando a Assembleia 

Municipal de Sintra aprovou o regu-

lamento de taxas para esse ano. 

De acordo com o assessor de im-

prensa de Basílio Horta, o novo pre-

sidente da câmara já emitiu um des-

pacho a pedir aos responsáveis pelos 

serviços para sugerirem alterações 

ao regulamento, ignorando-se se o 

controverso artigo será revogado. 

Segundo a mesa fonte, a exigência 

da taxa em questão tem por base o 

alínea b) do n.º 1 do art.º 6 da Lei 

53-E/2006, que estabelece o regime 

geral das taxas das autarquias locais. 

O dispositivo legal apontado refere 

que aquelas taxas incidem, designa-

damente, sobre as actividades de-

senvolvidas pelos municípios para 

satisfazer “pretensões de carácter 

particular”.

Neste caso, na interpretação do 

anterior executivo camarário, a ac-

tividade municipal consiste na dispo-

nibilização de um funcionário para 

acompanhar a pretensão particular, 

e esta traduz-se na própria consulta 

dos documentos. 

Sucede que este preceito, aplica-

do à consulta de documentos, coli-

de frontalmente com a Lei de Acesso 

aos Documentos Administrativos, em 

vigor desde 1993. De acordo com o 

seu art.º 12.º, o acesso aos documen-

tos — que é por regra um direito de 

qualquer cidadão que o requeira, 

sem que tenha de o fundamentar — 

“exerce-se através de consulta gratui-

ta nos serviços que os detêm”.

Acresce que o direito de acesso in-

clui o direito à obtenção de fotocópias 

cujo custo terá de ser “estritamente 

correspondente ao custo dos mate-

riais usados e do serviço prestado”.

A Comissão Europeia exige ao Gover-

no português que proceda, no prazo 

de dois meses, à remoção dos resídu-

os tóxicos perigosos depositados nas 

antigas minas de São Pedro da Cova, 

Gondomar, ameaçando levar o caso 

ao Tribunal de Justiça Europeu.

Mas ninguém sabe ao certo quan-

do poderá ser adjudicada a retirada 

das 88 mil toneladas de resíduos pro-

venientes da antiga Siderurgia Nacio-

nal da Maia que, entre 2001 e 2002, 

foram ali despejados com autoriza-

ção do Estado. É que duas empresas 

preteridas no concurso lançado pelo 

Ministério do Ambiente para o efeito 

pediram a impugnação judicial do 

mesmo e providências cautelares que 

impedem a adjudicação da operação.

Numa nota de imprensa ontem 

divulgada, a Comissão Europeia re-

corda que, em consequência da con-

centração dos resíduos — que o Labo-

ratório Nacional de Engenharia Civil 

já confi rmou serem muito perigosos, 

com teores elevadíssimos de chum-

bo, cádmio, crómio, arsénio e zinco 

—, as águas subterrâneas locais fi ca-

ram impróprias para consumo huma-

no. Bruxelas reconhece que Portugal 

“adoptou um programa de recupe-

ração” do local, mas diz-se “preocu-

pada com a lentidão da operação de 

limpeza, que ainda não teve início”.

Em Julho deste ano, a empresa 

Ecodeal — Gestão Integral de Resí-

duos Industriais, foi declarada ven-

cedora do concurso público para 

a remoção dos resíduos, operação 

que se propôs concretizar por 9,9 mi-

Remoção dos resíduos 
tóxicos de São Pedro da 
Cova encalhou na Justiça 
e Bruxelas impacienta-se

lhões de euros. Mas a adjudicação foi 

travada por duas providências cau-

telares apresentadas por duas das 14 

empresas concorrentes.

A Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Nor-

te (CCDRN) reiterou ontem que “está 

impedida de dar sequência ao pro-

cesso de remoção dos resíduos” por 

força das providências cautelares. Já 

em comunicado de 13 de Outubro a 

CCDRN dizia aguardar “o desfecho 

do processo judicial”, fazendo votos 

de que este não comprometesse con-

cretização da operação “urgente”, 

que tem “uma duração estimada em 

nove meses, “nem a viabilidade do 

fi nanciamento comunitário aprova-

do no QREN para a sua execução, em 

Julho de 2012, a uma taxa de 85%”.

Contactado pelo PÚBLICO, o pre-

sidente da União de Freguesias de 

Fânzeres e São Pedro da Cova, Daniel 

Vieira, que há vários anos vem rei-

vindicando a remoção dos resíduos, 

disse esperar que esta intervenção da 

Comissão Europeia apresse o pro-

cesso. O autarca da CDU ressalvou 

que tem consciência de que o caso se 

encontra nos tribunais, mas insistiu 

que alguma coisa terá de ser feita. 

“Alguma cláusula terá de ser acciona-

da”, para pôr cobro a uma situação 

que considera ser “de emergência”, 

por representar um risco comprova-

do para a saúde das populações. “Há 

gente a consumir água dos poços e 

produtos agrícolas dos campos da 

zona”, alertou. “E se o processo se 

arrastar durante anos na Justiça? Há-

de haver uma solução...”

No mesmo sentido também Rui 

Berkemeier, especialista de resídu-

os da Quercus, disse esperar que esta 

chamada de atenção da Comissão Eu-

ropeia contribua para uma resolução 

mais rápida do problema. Mas disse 

igualmente acreditar que Bruxelas 

será tolerante para com Portugal, por 

a remoção dos resíduos já só estar à 

espera de decisões judiciais, que não 

dependem do Governo.

Gondomar
Álvaro Vieira
e Marisa Soares 

Transparência 
José António Cerejo

Comissão Europeia dá dois 
meses a Portugal para tratar 
dos resíduos. Concorrentes 
preteridos avançaram com 
providências cautelares

Taxa contraria a Lei de 
Acesso aos Documentos 
Administrativos e foi 
criada em 2012, no anterior 
mandato autárquico

ENRIC VIVES-RUBIO

A consulta de documentos paga-se à hora na Câmara de Sintra

PUBLICIDADE
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PS e PSD unidos para chumbar audição 
a sírio que alertou para risco dos swaps

Jaber Jabbour disponibilizou-se para ser ouvido na comissão de inquérito, mas os dois partidos 
consideraram que o ex-quadro do Goldman Sachs não enviou informação relevante ao Parlamento

RUI GAUDÊNCIO

Novas audições estão marcadas para a próxima semana, mas dificilmente haverá margem para ouvir o consultor de origem síria

Num capítulo inédito do caso dos 

swaps, o PS e o PSD uniram-se pa-

ra chumbar a audição a Jaber G. 

Jabbour, o ex-quadro do Goldman 

Sachs que alertou as autoridades 

portuguesas para os riscos destes 

produtos em 2009, na comissão de 

inquérito que decorre no Parlamen-

to. Os partidos consideraram que o 

consultor de origem síria não tinha 

enviado informação sufi cientemen-

te relevante para ser chamado à As-

sembleia da República.

Numa reunião de coordenadores 

da comissão, a 6 de Novembro, os 

socialistas e os sociais-democratas 

inviabilizaram um requerimento 

que tinha sido apresentado pelo Par-

tido Comunista Português (PCP), na 

sequência de uma notícia avançada 

pelo PÚBLICO. 

De acordo com o deputado comu-

nista Paulo Sá, o partido considerou 

que, “face à documentação que ti-

nha sido enviada [pelo ex-quadro 

do Goldman Sachs] ao Parlamento, 

faria todo o sentido agendar uma 

audição, mas o PS e o PSD manifes-

taram total oposição”.

Já tinha havido um debate em re-

dor deste tema em Outubro, mas os 

deputados chegaram ao consenso 

de pedir mais informações ao con-

sultor sírio. Foi já com esta docu-

mentação nas mãos que tomaram 

uma decisão fi nal no início de De-

zembro. Paulo Sá referiu ainda que 

“a informação enviada demonstra 

que, apesar dos contactos mantidos 

nos últimos seis anos entre Jaber G. 

Jabbour e diferentes empresas pú-

blicas e entidades governamentais, 

nem o anterior, nem o actual Gover-

no lhe deram ouvidos”. O deputado 

comunista explicou que, na reunião 

de 6 de Novembro, o Bloco de Es-

querda (BE) esteve ao lado do PCP, 

manifestando “abertura para agen-

dar a audição, caso os comunistas 

desejassem fazê-lo”.

Contactada pelo PÚBLICO, Ana 

Catarina Mendes, que é também 

coordenadora da comissão de in-

quérito, confi rmou que o PS se opôs 

à vinda do ex-quadro do Goldman 

Sachs, que criou a consultora Ethos 

em Londres. “Foi rejeitado porque 

os documentos que chegaram à co-

missão não eram sufi cientes, nem 

tinatários. Já esta semana, depois do 

chumbo da audição, remeteu novos 

documentos ao Parlamento, desta 

vez sobre a relação entre as empresas 

públicas e os bancos que comerciali-

zaram swaps (produtos destinados a 

cobrir o risco de variação das taxas 

de juro. Foram também enviados 

documentos que demonstram que 

as poupanças que o Governo alega 

que conseguiu com a liquidação an-

tecipada de contratos são muito infe-

riores aos 500 milhões anunciados.

Apesar de ainda haver audições 

marcadas para a próxima semana, 

difi cilmente haverá margem para ou-

vir o consultor de origem síria. Não 

obstante o envio de novas informa-

ções, a maioria dos partidos consi-

dera que a decisão já está tomada. 

Na quarta e quinta-feira vão decorrer 

as últimas audições, encerrando-se 

este capítulo e passando-se para a 

fase de produção do relatório. 

João Moreira Rato, presidente da 

Agência de Gestão da Tesouraria e 

da Dívida Pública (IGCP), será ouvido 

primeiro, e pela segunda vez desde 

que o inquérito arrancou, seguindo-

se a ministra das Finanças. No caso 

da ministra das Finanças, será a ter-

ceira vez que é ouvida sobre este ca-

so na Assembleia da República.

Desde Maio deste ano que o ex-

quadro do Goldman Sachs tenta ser 

ouvido no Parlamento, tendo nessa 

altura enviado uma carta à comissão 

em que se disponibilizava para uma 

audição. Contactado pelo PÚBLICO 

em Setembro, Jaber G. Jabbour res-

pondeu que pretendia ser ouvido 

porque sentiu que, “tendo em con-

ta o trabalho desenvolvido nesta 

área, tinha o dever de expressar a 

disponibilidade para partilhar com 

o Parlamento português” as conclu-

sões que retirou sobre os swaps do 

sector público.

Comissão de inquérito
Raquel Almeida Correia

relevantes”, justifi cou. Do lado do 

PSD Adão Silva referiu que o partido 

“nunca bloqueou nenhuma audição 

que trouxesse matéria substantiva”, 

acrescentando que chamar o consul-

tor “não tem pertinência no quadro 

proposto pela comissão”.

Já a deputada Mariana Mortágua 

explicou que “o BE não inviabilizou 

a audição porque não tem por prin-

cípio impedir a vinda de ninguém à 

comissão”. No entanto, a bloquis-

ta garantiu que “houve uma deci-

são de consenso” na reunião de 6 

de Novembro. “Consideramos que 

todas as informações que puderem 

ser prestadas são relevantes, mas 

enquanto não houver informação 

que justifi que uma decisão vamos 

ter prudência”, rematou.

Ao que o PÚBLICO apurou, Jaber 

G. Jabbour enviou um conjunto de 

emails à comissão de inquérito, mas 

a maioria não tinha resposta dos des-

6
No dia 6 de Novembro, 
socialistas e sociais-
democratas inviabilizaram o  
requerimento apresentado pelo 
PCP para ouvir Jabbour

500
Este é o valor anunciado, em 
milhões, das poupanças com 
a liquidação antecipada de 
swaps. O ex-quadro da Goldman 
diz que o valor é inferior
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Subir Lall é o rosto do FMI 

PS diz que não encontra as poupanças anunciadas

O décimo exame regular da troika 

ao programa português vai ter iní-

cio a 4 de Dezembro, anunciou on-

tem o Governo. Em discussão vão 

estar a fl exibilização dos salários, 

a alternativa aos chumbos do Tri-

bunal Constitucional à lei laboral e, 

possivelmente, a forma como Por-

tugal vai sair do programa.

Com o actual programa a ter 

o seu fi nal previsto em Junho de 

2014, a avaliação de Dezembro será 

a antepenúltima ocasião em que a 

troika irá verifi car o cumprimento 

por parte do Governo das metas e 

das condições impostas. Nas no-

ve primeiras avaliações, Portugal 

obteve a aprovação da troika, re-

cebendo por isso a corresponden-

te tranche do empréstimo total de 

78 mil milhões de euros.

A seis meses do fi nal do pro-

grama, a forma como Portugal irá 

garantir o seu fi nanciamento no 

pós-troika poderá ser um dos te-

mas em discussão. Até aqui, o Go-

verno tem garantido que não está 

a ser negociado com as autoridades 

europeias qualquer tipo de segun-

do programa, seja ele semelhante 

ao actual, ou cautelar. 

A Irlanda, que conclui o seu pro-

grama no fi nal deste ano, já decidiu 

na semana passada não negociar 

um novo programa, arriscando ob-

ter fi nanciamento apenas nos mer-

cados. Mas as discussões com os 

responsáveis da troika sobre qual 

seria a opção a tomar tiveram início 

precisamente quando faltava meio 

ano para terminar o programa.

Em Outubro, o ministro da Eco-

nomia, numa entrevista à agência 

Reuters, afi rmou que o objectivo 

do Governo é “começar a negociar 

um programa cautelar nos primei-

ros meses de 2014”. Mais tarde, An-

tónio Pires de Lima e os restantes 

membros do Governo limitaram-

se a dizer que o objectivo é actu-

almente apenas o de concluir o 

actual programa.

No que diz respeito ao actu-

al programa actual, as atenções 

estão centradas, durante a décima 

avaliação, nas mudanças que o Go-

verno decidirá impor ao nível do 

Troika regressa a 
4 de Dezembro para 
debater salários

mercado de trabalho. No relatório 

das oitava e nona avaliação e nas 

declarações feitas aos jornalistas, 

os responsáveis do Fundo Mone-

tário Internacional deixaram cla-

ro que, em Dezembro, vão querer 

que o Governo apresente trabalho 

nesta área.

Em concreto, está neste momen-

to acertado que o executivo terá 

de apresentar uma estratégia que 

tenha como objectivos uma mais 

efectiva descentralização da ne-

gociação salarial, uma maior fl e-

xibilidade dos salários e a criação 

de desincentivos a que os trabalha-

dores recorram aos tribunais para 

impugnar os despedimentos.

Nos salários, a troika tem defen-

dido, desde o início do programa, 

que é preciso que os salários des-

çam mais em Portugal para que o 

país conquiste a competitividade 

de que precisa. Como isso será feito 

não está defi nido, mas o Governo 

terá de apresentar ideias já a partir 

de 4 de Dezembro. Em relação à 

legislação laboral, a ideia é que o 

Governo mostre à troika como é 

que pretende responder ao chum-

bo recente do Tribunal Constitucio-

nal às mudanças implementadas na 

fase inicial do programa.

O relatório do FMI às oitava e no-

na avaliações assinala ainda que, 

até ao início do décimo exame, 

Portugal terá de adoptar o novo 

Regime Jurídico de Urbanização e 

Edifi cação e apresentar a sua es-

tratégia para a redução dos custos 

que as empresas exportadoras têm 

de suportar nos portos. 

O limite para o défi ce público 

em contabilidade pública no fi nal 

de Setembro é de 7300 milhões de 

euros, uma meta que, de acordo 

com os dados da Direcção Geral do 

Orçamento, terá sido cumprida.

O Partido Socialista (PS) quer ter 

acesso aos contratos de renegocia-

ção das parcerias público-privadas 

(PPP) que o Governo celebrou este 

ano com três concessionárias de 

ex-SCUT (auto-estradas sem custos 

para o utilizador).

Num requerimento apresentado 

terça-feira no Ministério da Econo-

mia, o deputado Rui Paulo Figuei-

redo pediu “todos os contratos já 

celebrados no que concerne às re-

negociações das PPP rodoviárias, 

os relatórios das suas comissões de 

renegociação e a lista de todas as 

vias inseridas no Orçamento do Es-

tado (OE) para 2014 com encargos 

das PPP”.

O executivo inscreveu no OE para 

este ano uma poupança de 250 mi-

lhões a gerar com estas renegocia-

ções, tendo o montante crescido pa-

ra 300 milhões no OE rectifi cativo. 

Já foi possível chegar a acordo com 

três concessionárias, que correspon-

dem a ganhos preliminares de 273 

milhões, faltando ainda chegar a um 

entendimento com a Euroscut.

Estas poupanças são preliminares 

porque têm ainda de ser ratifi cadas 

pelos bancos que fi nanciam estas 

PPP e os contratos só são conside-

rados válidos após visto do Tribunal 

de Contas. Não sabe, por isso, se a 

promessa anunciada pelo executivo 

ainda será cumprida em 2013.

No requerimento entregue pelo 

Socialistas exigem 
acesso a contratos de 
renegociação entre 
Governo e as PPP

deputado socialista, questiona-se 

o facto de, no OE para 2014, estar 

inscrita, para o período entre 2014 e 

2018, 5288 milhões de euros com en-

cargos com PPP, “mais 827 milhões 

do que previsto em 2013”. Já para 

este ano, está prevista uma verba de 

1166 milhões de euros. “Ou seja, não 

se encontra as poupanças anuncia-

das em 2013. Antes pelo contrário”, 

escreve Rui Paulo Figueiredo.

O socialista recupera as declara-

ções feitas, recentemente, pelo se-

cretário de Estado das Infra-estru-

turas, Transportes e Comunicações, 

Sérgio Monteiro, quando afi rmou, 

no Parlamento, que os gastos ins-

critos no OE para estas concessões 

incluem “algumas vias que não são, 

tecnicamente, PPP”, como a auto-

estrada de Mafra, gerida pela Estra-

das de Portugal. O deputado queixa-

se que a informação a que o PS exige 

acesso já foi solicitada “por várias 

vezes” e entende que esses dados 

“devem ser do conhecimento da 

Assembleia da República”.

Na passada sexta-feira, o PS apre-

sentou uma proposta de alteração 

ao OE para 2014 que prevê a apli-

cação de uma taxa sobre as PPP. O 

partido prevê que a medida poderá 

render entre 120 e 150 milhões ao 

Estado, por via de uma contribui-

ção extraordinária de 20% sobre os 

fl uxos fi nanceiros dos accionistas 

destas concessões.

 Estado
Raquel Almeida Correia

Crise 
Sérgio Aníbal

Socialistas argumentam 
que poupanças previstas 
pelo Governo não estão 
contempladas no OE

Flexibilização dos salários 
será um dos temas na 
agenda no âmbito da 
décima avaliação do 
programa de ajustamento

Breves

Mercados

Fisco

Crise do euro

Portugal emite mil 
milhões de dívida com 
juros mais baixos

Autoridade Tributária 
ganha nova unidade 
contra evasão fiscal

Recapitalização dos 
bancos espanhóis 
custou 164 mil milhões

Portugal emitiu ontem 1000 
milhões de euros em Bilhetes 
do Tesouro, a três e a 12 
meses, pagando uma taxa 
de juro mais baixa nas duas 
maturidades no último leilão 
deste ano.  Segundo a agência 
de informação financeira 
Bloomberg, a maior fatia, 700 
milhões de euros, que vencem  
em Novembro de 2014, foi 
colocada a uma taxa de juro 
média de 1,493%, abaixo do 
último leilão a 12 meses, em 
Agosto (1,619%). 

A Autoridade Tributária (AT) 
vai ter a partir de hoje uma 
nova unidade para definir 
estratégias de redução do 
risco de incumprimento fiscal 
e aduaneiro, segundo um 
diploma ontem publicado.
A Direcção de Serviços 
de Gestão de Risco tem 
de definir as situações de 
risco de incumprimento 
que, anualmente, devam 
ser objecto de inspecções e 
propor alterações legislativas 
ligadas a esta matéria. 

A recapitalização e 
saneamento do sector 
financeiro espanhol custou 
164 mil milhões de euros, 
segundo dados divulgados 
pelo secretário de Estado de 
Economia, Fernando Jiménez 
Latorre. Deste valor, 54 mil 
milhões de euros procederam 
do sector público através 
Fundo de Reestruturação 
Ordenada Bancária, incluíndo 
os 41 mil milhões procedentes 
do resgate financeiro europeu.

DANIEL ROCHA

300
é o valor, em milhões de euros, 
que o Governo quer poupar 
este ano com as renegociações 
feitas com os concessionários
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Reforma da PAC vai reduzir as ajudas 
dadas aos grandes benefi ciários

Reforma da Política Agrícola Comum exige esforço de convergência interna aos Estados-membros da 
União Europeia. Governo terá agora de decidir qual é o modelo que irá usar para aplicar as alterações

DR

Hoje há casos de produtores que recebem dez euros por hectare e outros cujo cheque se aproxima dos 2000 euros 

O actual quadro das ajudas directas 

concedidas ao sector agrícola terá de 

ser reconfi gurado em Portugal, de 

forma a que, até 2019, nenhuma ex-

ploração receba uma ajuda por hec-

tare inferior a 60% do valor médio 

pago na sua zona ou no seu sector de 

actividade. Como não há acréscimo 

do envelope fi nanceiro, este esforço 

será suportado pelos grandes bene-

fi ciários.

Na situação presente, há casos de 

produtores que recebem dez euros 

por hectare e outros cujo cheque se 

aproxima dos 2000 euros. O esforço 

interno de convergência é uma de-

terminação da nova Política Agrícola 

Comum (PAC), aprovada ontem pelo 

Parlamento Europeu, em Estrasbur-

go. Trata-se, no fundo, de estender 

para o perímetro interno dos Esta-

dos-membros a mesma lógica de re-

dução das disparidades nas ajudas 

que foi concebida para o espaço da 

União Europeia — embora de uma for-

ma que muitos governos consideram 

muito tímida.

Esta alteração na chave de reparti-

ção fará com que Portugal, por exem-

plo, passe dos 186 euros por hectare 

actuais para 200 euros, em 2020. Es-

te é, mesmo assim, um valor irrisório 

face ao que recebe a Bélgica (435), 

embora seja praticamente o dobro do 

que é pago a um agricultor lituano.

A nova PAC determina que este 

esforço de convergência será su-

portado pelos agricultores que re-

cebem acima da média. O Governo 

terá, agora, de decidir se o modelo 

será à escala do país, da região ou 

dos vários sectores de actividade. 

Se o modelo a seguir for o da escala 

nacional, isso signifi ca que nenhum 

agricultor poderá receber menos de 

120 euros por hectare, uma vez que 

a ajuda média é de 200 euros. Se o 

Governo optar por um modelo re-

gionalizado ou sectorial, terá de se 

apurar a média de ajuda de cada um 

deles, a partir da qual se determina a 

apoio mínimo por agricultor (60%).

Em declarações a jornalistas por-

tugueses, o comissário europeu da 

Agricultura, Dacian Ciolos, reconhe-

ceu que o facto de não haver um mo-

delo comum para esta convergência 

interna gerou controvérsia durante 

as negociações da nova PAC, mas re-

jeitou que esta decisão possa gerar 

novas injustiças. “O modelo anterior 

era pior, com seis quadros distintos 

de cálculo das ajudas em aplicação. 

Agora, reduzimos a possibilidade de 

haver modelos diferentes e tornamos 

o processo mais transparente”, de-

fendeu Ciolos pouco antes da votação 

da reforma.

O acordo obtido ontem foi o pri-

meiro em que o Parlamento Europeu 

teve um papel de co-decisor. Capou-

las Santos, eurodeputado do PS que 

foi o relator de dois dos quatro ca-

pítulos da reforma, defendeu que 

esta posição foi muito importante 

na negociação. E citou o facto de ter 

conseguido evitar que avançasse uma 

proposta da Comissão que tornava 

inelegíveis, em termos de ajudas, os 

projectos de regadio dos Estados que 

aderiram à UE antes de 2004. A par-

tir do Parlamento, foi possível con-

tornar esta proposta, que colocava 

fora dos apoios fi nanceiros europeus 

o projecto de conclusão do regadio 

do Alqueva (cerca de 500 milhões de 

euros). Com a nova reforma, Portugal 

deverá receber, até ao fi nal de 2020, 

perto de 8000 milhões de euros em 

apoios para o sector agrícola, ou seja, 

menos cerca de 500 milhões face ao 

anterior quadro comunitário.

O aumento do apoio destinado à 

instalação de jovens agricultores, pa-

ra 70 mil euros, a concessão de ajudas 

directas aos sectores das frutas, das 

fl ores e dos legumes, bem como o re-

gresso das autorizações para planta-

ção de vinha, embora de uma forma 

limitada, são aspectos positivos da 

reforma para Portugal.

Capoulas Santos reconhece que o 

objectivo era ir mais longe, mas “esta 

acabou por ser a reforma possível, 

num quadro de graves limitações fi -

nanceiras, que fi zeram baixar o orça-

mento comunitário para o período 

em causa”. 

O PÚBLICO viajou a convite do 
Parlamento Europeu

Europa
José Manuel Rocha

Países sob intervenção com mais apoio

Comissário fala em bom acordo para Portugal

O comissário europeu da 
Agricultura, Dacian Ciolos, 
afirmou ontem que o 
acordo político para a 

reforma da Política Agrícola 
Comum (PAC) foi bom para os 
países que estão sob assistência 
financeira, uma vez que lhes 
garante melhores condições 
no acesso aos fundos 
comunitários. O responsável 
pela Agricultura na Comissão 
Europeia, falando a um grupo 
de jornalistas portugueses em 
Estrasburgo, lembrou que, já 
numa fase final da negociação, 
foi possível integrar um 
princípio segundo o qual o 
financiamento comunitário para 

projectos de investimento será 
majorado em 10% face ao que 
se aplica aos restantes Estados-
-membros que não foram 
objecto de intervenção externa. 
Assim, uma candidatura de 
uma exploração que tenha 
direito, por exemplo, a 70% de 
financiamento comunitário, 
receberá 80%, se for oriunda 
de um país sob intervenção, 
Portugal ou Grécia, no caso. 
Para o caso português, há 
projectos específicos de 
investimento que poderão, 
neste cenário, chegar aos 95% 
de financiamento de Bruxelas, 
nomeadamente os das regiões 
periféricas, como os Açores. 
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Bolsas

PSI-20
                                                                                                        Última Sessão                                                                                Performance (%)
Nome da Empresa        Var%             Fecho              Volume            Abertura            Máximo           Mínimo        5 dias             2013

PSI-20     -0,94 6294,59 148846697 6346,35 6367,69 6292,37 -0,45 11,31
ALTRI    -4,23 2,49 797459 2,59 2,60 2,40 0,46 56,80
BANIF         0 0,01 24566632 0,01 0,01 0,01 -2,47 -94,59
BPI     -2,37 1,15 791336 1,19 1,19 1,15 1,03 22,16
BCP  -0,62 0,11 87312896 0,11 0,11 0,11 -1,49 48,93
BES -1,68 1,00 17196344 1,01 1,02 1,00 -2,69 11,17
COFINA     -0,37 0,54 269952 0,54 0,54 0,52 -5,29 -9,17
EDP              -0,36 2,75 3885863 2,75 2,77 2,74 1,66 20,09
EDP RENOVÁVEIS   -0,89 4,00 283186 4,02 4,03 3,99 0,37 0,13
ESFG 0,1 5,14 4369 5,13 5,15 5,09 -0,04 -2,65
GALP ENERGIA     0,37 12,10 1363914 12,11 12,20 12,06 -2,19 2,89
J. MARTINS   -0,33 14,95 595358 14,98 15,00 14,86 1,39 2,36
MOTA-ENGIL       -4,05 3,60 633251 3,75 3,78 3,57 -0,77 129,99
PTE -1,21 3,10 4865589 3,13 3,15 3,10 -3,89 -17,31
PORTUCEL         -0,7 2,86 164263 2,88 2,88 2,85 0,35 25,31
REN              -0,66 2,28 278438 2,28 2,29 2,26 -1,25 10,71
SEMAPA           -1,51 7,72 89883 7,85 7,90 7,70 1,03 35,71
SONAECOM    -2,73 2,38 607605 2,43 2,46 2,37 0,74 60,90
SONAE IND.  -2,73 0,61 562809 0,63 0,64 0,60 -5,32 23,93
SONAE            -2,71 1,08 3387671 1,11 1,12 1,08 1,93 56,77
ZON OPTIMUS      -3,4 4,97 1189879 5,12 5,19 4,95 2,47 67,34

O DIA NOS MERCADOS 

Acções

Divisas Valor por euro

Diário de bolsa

 

Dinheiro, activos e dívida

 

Preço do barril de petróleo e da onça, em dólares

Mercadorias
Petróleo
Ouro
 

Obrigações
OT 2 anos
OT 10 anos

Taxas de juro
Euribor 3 meses
Euribor 6 meses

Euribor 6 meses

Portugal PSI20

Últimos 3 meses

Últimos 3 meses

Obrigações 10 anos

Mais Transaccionadas Volume

Variação

Variação

Melhores

Piores

Últimos 3 meses

Últimos 3 meses

Europa Euro Stoxx 50

BCP 87.312.896
BANIF    24.566.632
BES 17.196.344
PT 4865.589
EDP              3885.863

GALP ENERGIA     0,37%
ESFG 0,1%
BANIF      0%

ALTRI -4,23%
MOTA-ENGIL       -4,05%
ZON OPTIMUS      -3,4%

Euro/Dólar
Euro/Libra
Euro/Iene
Euro/Real
Euro/Franco Suíço

5,75

6,25

6,75

7,25

7,75

1,3452
0,833

134,57
3,0543

1,2318

0,219%
0,318%

108,04
1262,21

3,472%
6,030%

PSI20
Euro Stoxx 50
Dow Jones

Variação dos índices face à sessão anterior

2700

2800

2900

3000

3100

5500

5725

5950

6175

6400

0,300

0,315

0,330

0,345

0,360

-0,94%
-0,06%

n.d.

Os bancos que estiveram envolvidos 

na dispersão de 60% do capital do 

Royal Mail em bolsa, em meados de 

Outubro, garantiram ontem, numa 

audição no Parlamento britânico, que 

o preço defi nido foi o adequado. O 

Governo do Reino Unido tem estado 

sob fogo político, sendo acusado de 

ter vendido barato a empresa. 

O UBS e o Goldman Sachs, que fo-

ram responsáveis pela colocação das 

acções no mercado de capitais, afi r-

maram que a empresa não poderia 

ter sido vendida ao preço a que as 

acções estão a negociar agora, noticia 

a Reuters. O preço defi nido para a 

oferta pública inicial foi de 330 pence 

(quatro euros), mas ontem as acções 

negociavam a 539 pence.

Trata-se de uma diferença superior 

a 60%, tendo os títulos chegado já a 

valorizar 80%. Mas, para as institui-

ções fi nanceiras envolvidas, as acções 

jamais poderiam ter sido colocadas a 

valores tão elevados. Richard Corma-

ck, responsável pelo departamento 

de equity capital markets do Goldman 

Sachs, afi rmou no Parlamento que o 

preço foi defi nido com base no feed-

back de potenciais compradores em 

relação ao que estariam dispostos a 

pagar por um número tão elevado de 

acções. “Não acho que o preço actu-

al seja indicativo do intervalo a que 

se poderia vender 600 milhões de 

acções” da empresa, a fatia que foi 

dispersa em bolsa, correspondente a 

60% do capital da empresa com 500 

anos de história, acrescentou.

Já o UBS explicou que os assessores 

fi nanceiros chegaram a considerar 

aumentar o preço máximo em 20 

pence, mas recuaram por conside-

rar que havia factores que desvalori-

zavam o Royal Mail, como a ameaça 

de acções laborais. 

A oferta pública de venda do Royal 

Mail, em que a procura ultrapassou 

largamente as expectativas, serviu 

de exemplo ao Governo na privati-

zação dos CTT. A oferta arrancou na 

terça-feira e vai prolongar-se até 2 de 

Dezembro, estando a estreia em bol-

sa prevista para três dias depois. O 

Governo defi niu um intervalo de pre-

ços entre 4,10 e 5,52 euros por acção, 

mas o valor fi nal só será fi xado a 3 de 

Dezembro. 

Bancos 
dizem que 
Royal Mail foi 
bem vendido

Privatização
Raquel Almeida Correia

Governo britânico tem sido 
acusado de subvalorizar 
empresa, cujas acções 
já subiram 80% em bolsaEmpresa portuguesa investiu quatro milhões, metade do total 

A primeira fábrica do Grupo Salva-

dor Caetano na Ásia, destinada à pro-

dução de autocarros para serviços 

especiais, arrancou ontem em Da-

lian, Nordeste da China, em parceria 

com uma empresa chinesa local.

“Este projecto é o mais recente 

exemplo da capacidade da Salva-

dor Caetano Indústria em exportar 

inovação, competência e know-how a 

uma escala global”, afi rmou o presi-

dente da empresa, José Ramos, num 

comunicado divulgado pelo grupo 

português a propósito da inaugura-

ção da Brilliance Caetano.

Segundo a mesma nota, “foi cons-

tituída uma equipa de engenheiros 

portugueses especializados a tra-

balhar simultaneamente em Vila 

Nova de Gaia e em Dalian e estão a 

decorrer programas intensivos de 

formação ministrados aos colabo-

radores chineses”, mas “o cérebro 

da empresa continuará a estar em 

Portugal”.

A nova empresa mista represen-

ta um investimento de oito milhões 

de euros, realizado em partes iguais 

pela Salvador Caetano e pela Brillian-

ce Auto (Divisão Special Vehicles), 

empresa do Grupo Huachen ligada 

ao sector automóvel e associada à 

marca BMW.

Com uma área de 3,2 hectares, a 

fábrica da Brilliance Caetano prevê 

empregar cerca de 250 pessoas nos 

primeiros anos de actividade e, além 

Salvador Caetano 
inaugurou primeira 
fábrica na China

de autocarros para aeroportos, po-

derá produzir outros veículos espe-

ciais, como autocarros escolares e 

autocarros urbanos eléctricos.

A capacidade instalada inicial será 

de 150 unidades por ano, mas pode-

rá ser estendida até 300 unidades, 

“em função da procura do merca-

do”, disse a empresa. A possibilidade 

de a Brilliance Caetano exportar para 

os mercados vizinhos da China está 

igualmente “em aberto”.

Para a Salvador Caetano, que há 

23 anos exporta para a China a partir 

da sua fábrica em Vila Nova de Gaia, 

a parceria com aquela empresa chi-

nesa “representa uma oportunidade 

de crescimento signifi cativo da acti-

vidade industrial num mercado em 

forte expansão”.

Já em 2014, as exportações para 

Dalian de mais 120 kits destinados à 

montagem dos referidos autocarros 

deverão traduzir-se numa factura-

ção de dez milhões de euros, prevê 

o grupo português.

O embaixador de Portugal na Chi-

na, Jorge Torres-Pereira, saudou a 

inauguração da fábrica do grupo 

Salvador Caetano em Dalian como 

“mais uma semente” e “um impor-

tante empreendimento que conso-

lida as relações económicas luso-

chinesas”.

A nova empresa mista Brilliance 

Caetano “ocorre na altura certa e es-

tá relacionada com uma problemá-

tica verdadeiramente actual”, disse 

Torres-Pereira à agência Lusa.

O embaixador português foi uma 

das personalidades convidadas para 

a inauguração da fábrica da Brillian-

ce Caetano, juntamente com um vi-

ce-presidente da câmara de Dalian, 

Liu Yang, e responsáveis dos dois ac-

cionistas da empresa: a Salvador Ca-

etano Indústria e a Brilliance Auto.

NELSON GARRIDO

Empresas

Grupo português do 
sector automóvel uniu-se 
a uma empresa local para 
arrancar com o projecto 
no Nordeste do país asiático
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A Comissão Europeia vai extinguir 

os direitos antidumping que limitam 

as importações de cordas e cabos 

sintéticos das empresas indianas, 

acusadas pelos fabricantes europeus 

de “inundar o mercado com produ-

tos de menor qualidade”, abaixo do 

preço de custo. 

Este é o aparente desfecho de 

uma guerra que a indústria comuni-

tária da cordoaria e redes, liderada 

pelas empresas portuguesas, man-

tém há pelo menos 15 anos com os 

Fim dos direitos cobrados pela 
UE às cordas indianas ameaça custar
35 milhões às empresas portuguesas

produtores indianos. Até agora têm 

vigorado os Instrumentos de Defesa 

Comercial da União Europeia (UE) 

aplicados às importações indianas, 

mas a sua extinção, a 23 de Dezem-

bro, poderá ter “efeitos irreversíveis 

para a indústria”, disse ao PÚBLICO 

Pedro Violas, director da associação 

europeia Eurocord.

Embora esta tenha pedido a 

prorrogação dos direitos ao Board 

of Complaints da Comissão Euro-

peia, argumentando que têm sido 

fundamentais para manter condi-

ções mínimas de concorrência leal, 

apesar de os produtores indianos 

“encontrarem estratagemas para 

lhes fugir e inundarem o mercado 

com produtos de menor qualidade”, 

já foi notifi cada por Bruxelas de que 

o pedido foi rejeitado. 

Era “evidente que não queriam 

aceitar o pedido, sustentando que 

os direitos subsistiam há muito tem-

Exportações
Ana Brito

Indústria portuguesa de 
cordoaria é líder na Europa 
e teme quebra de 40% 
nas vendas de cordas 
para barcos e navegação

PUBLICIDADE

O sector português de cordoaria 

e redes assenta em oito grandes 

empresas e duas de média dimen-

são que empregam 3200 pessoas. 

Fortemente voltadas para a inter-

nacionalização, produzem cordas 

para barcos e navegação, redes de 

pesca, fi os agrícolas e cordas de 

amarração, entre outros produtos. 

A Europa tem absorvido 79% das ex-

portações e mais de 85% do volume 

de vendas anual, de 350 milhões de 

euros. “Apesar da nossa grande com-

petitividade, não conseguiremos re-

agir aos preços indianos e estamos à 

beira de perder vantagem num dos 

poucos sectores em que somos líde-

res”, lamentou o responsável. 

Apesar da decisão de extinção to-

mada pelo comissário europeu do 

Comércio, a Eurocord ainda tem es-

perança de que o processo possa ser 

“repescado” quando passar pelo cri-

vo do Comité Antidumping da UE.

Ao fi m de meses de negociações, o 

banco de investimento norte-ame-

ricano JP Morgan chegou a acor-

do com o Departamento de Justiça 

norte-americano para pagar 13 mil 

milhões de dólares (cerca de 9620 

milhões de euros) em multas por 

acção irregular e indemnizações 

a investidores defraudados na se-

quência da crise fi nanceira que 

rebentou em 2008 e que afectou 

a economia mundial.

O compromisso, que representa 

uma multa recorde, foi formalmen-

te anunciado na terça-feira depois 

de a instituição aceitar pagar, num 

caso separado, 4500 milhões de dó-

lares (cerca de 3335 milhões de eu-

ros) a um grupo de investidores que 

perderam dinheiro com títulos ven-

didos pelo banco norte-americano. 

JP Morgan 
confirma 
multa de 13 
mil milhões 

Banca
po, que as importações da Índia 

eram reduzidas e que a Eurocord 

não conseguia demonstrar a prática 

de dumping”, disse o responsável. 

Afi rmando que as motivações de 

Bruxelas são “políticas”, garante 

que o que está em causa é “a salva-

guarda de interesses económicos, 

como a protecção das exportações 

de alguns países comunitários” para 

aquele país.

Como consequência da medida, 

perspectivam-se para a indústria 

portuguesa, “a maior e mais bem 

apetrechada” da Europa, “elevados 

prejuízos e alguns encerramentos a 

curto prazo”, garante Miguel Sá, da 

Cordoaria Oliveira Sá. No segmento 

de cordas para barcos e navegação, 

o fi m dos direitos pode signifi car no 

próximo ano “uma quebra de ven-

das de 40%, superior a 35 milhões 

de euros” para as empresas nacio-

nais, adianta. 

COLECÇÃO DE 16 TÍTULOS. PREÇO UNITÁRIO 6,95€. PREÇO TOTAL DA COLECÇÃO 111,20€. PERIODICIDADE SEMANAL ÀS SEXTAS-FEIRAS. DE 25 DE OUTUBRO DE 2013 A 7 DE FEVEREIRO DE 2014. LIMITADO AO STOCK EXISTENTE.

loucura é não participar!

ADQUIRA, NO MÍNIMO, 5 DOS 16 ÁLBUNS DA COLECÇÃO E PARTICIPE NO PASSATEMPO.

O QUE PRECISA DE FAZER?
PENSE NUM DESTINO EM QUE GOSTARIA DE VER OS HERÓIS GAULESES NUMA AVENTURA, RECRIE 
O AMBIENTE DO DESTINO ESCOLHIDO, DECORE-O COM OS ÁLBUNS DESTA COLECÇÃO, TIRE UMA 
FOTOGRAFIA DO RESULTADO FINAL. ENVIE-NOS A FOTOGRAFIA, JUNTAMENTE COM UMA SINOPSE 
CRIATIVA PARA A NOVA AVENTURA - NO MÁXIMO 200 PALAVRAS - ATÉ 19 DE FEVEREIRO DE 
2014, PARA A MORADA: REMESSA LIVRE, N.º 3047, 1301-901 LISBOA.

A ABREU, ASA E O PÚBLICO ESCOLHERÃO AS 3 FOTOGRAFIAS E SINOPSES MAIS ORIGINAIS.
OS VENCEDORES SERÃO DIVULGADOS NA EDIÇÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

CONSULTE O REGULAMENTO EM WWW.PUBLICO.PT/COLECCOES/ASTERIX

vá ao parc astérix, em paris, com a abreu e a colecção “astérix à volta do mundo”.
oferta  DE 3 VIAGENS, CADA UMA PARA DOIS ADULTOS + UMA CRIANÇA

Com o apoio de:Passatempo
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“Nunca me interessei mas este ano fi z 
votos, quero que Moçambique mude”

Aina teve de ser paciente. Foi a 

primeira a chegar à assembleia 

número 1 da Escola Josina Machel, 

em Maputo, ainda as urnas não 

tinham aberto, e teve de esperar 

mais de duas horas. Calhar na 

mesma sala que o Presidente 

da República tem destas coisas. 

Mas não se importou. Aos 29 

anos, pela primeira vez na vida, 

queria mesmo votar. E foi o que 

fez nas autárquicas de ontem, em 

Moçambique.

“Nunca me interessei, mas 

este ano fi z votos, quero que 

Moçambique mude”, explica 

Aina Ustá, já com o indicador 

direito tingido de azul. Para 

que, desta vez, se decidisse a ir 

votar contribuiu a vontade de 

acabar com “o muito medo, a 

muita insegurança” em que o 

país vive. Esse impulso tinha-a 

já levado a participar numa 

inédita manifestação de rua não-

governamental a que Maputo 

assistiu no fi nal de Outubro. “É 

uma vida de medo, os raptos, a 

guerra que está a acontecer, por 

mais que não tenha chegado a 

Maputo.”

É contra uma existência em 

sobressalto que esta bancária 

moçambicana, mãe de dois 

fi lhos, de três e cinco anos, 

votou. “Quando vou deixar os 

meninos à escola estou a ligar 

de duas em duas horas, a saber 

se está tudo bem.” Sabe que a 

sua preocupação é também a de 

muitos dos que conhece. “É o 

primeiro ano que vejo os jovens 

interessados em votar, para que o 

país mude”, conta. Aina gostaria 

que o seu voto contribuísse para 

“que se acabasse com a pobreza, 

com o deixa andar que ainda 

continua”. Por isso, não gostando, 

esperou para poder votar. 

Resignadamente.

Maputo, onde estão inscritos 

mais de 600 mil eleitores, viveu 

um dia tranquilo, com um 

Maputo viveu um dia de autárquicas sem sobressaltos. 
Os moçambicanos saíram de casa para votar “contra 
o medo”, porque “estão preocupados” e “mais conscientes”. 
Agora esperam-se resultados

Reportagem 
João Manuel Rocha (texto) 
e Nelson Garrido (fotos),
em Maputo

movimento claramente inferior 

ao dos fi ns-de-semana. As 

principais avenidas da capital, 

Eduardo Mondlane, 24 de Julho, 

25 de Setembro, Julius Nyerere. 

estiveram quase vazias. O trânsito 

foi bastante inferior ao habitual. 

Os serviços públicos encerraram 

devido à tolerância de ponto 

concedida pelo Governo. A 

decisão, extensiva a todos os 

municípios do país, foi seguida 

por muitas empresas de serviços, 

por uma questão de prudência, 

face à incerteza sobre o que 

poderia acontecer, face ao boicote 

da Renamo (Resistência Nacional 

Moçambicana, principal partido 

da oposição e antigo movimento 

rebelde). Viam-se polícias 

armados mas não um aparato 

ostensivo.

“Ter esperança”
A maior parte das lojas também 

estiveram fechadas, tal como 

muitos restaurantes e cafés. 

Espaços públicos como o Maputo 

Shopping só tinham previsto abrir 

às 17h, para que os empregados 

fossem votar. Muitos táxis 

pararam por falta de clientes, 

ontem mais até do que em dias 

anteriores, em que a diminuição 

do número de estrangeiros tem 

sido sensível. Até os vendedores 

de rua, que oferecem arte 

moçambicana, telemóveis e 

bugigangas de todo o tipo eram 

menos do que habitualmente. Na 

feira de artesanato de Maputo, 

no bairro central, os clientes que 

vieram de manhã contam-se pelos 

dedos. “Como é dia de eleições 

muita gente não sai”, queixava-

se José, 42 anos, vendedor de 

arte moçambicana, que ainda 

só tinha conseguido “800 paus 

[meticais, cerca de 20 euros] com 

a venda de dois peixes esculpidos 

em madeira e ia fi car mais algum 

tempo antes de ir votar. “Temos 

de ter esperança”, disse sobre o 

negócio e o país.

Muitos moçambicanos 

aproveitaram o dia para votar, no 

caso dos que foram às urnas, e 

para tratar de assuntos pessoais. 

A aparência de tranquilidade 

era total, nas sedes partidárias, 

no exterior da residência ofi cial 

do Presidente da República, 

na casa de Maputo de Afonso 

Dhlakama, líder da Renamo, a 

umas centenas de metros, onde 

continuam a viver a mulher e os 

fi lhos. O dirigente oposicionista 

está há um mês em lugar 

desconhecido, depois de as forças 

governamentais terem assaltado a 

base em que viveu no último ano 

em Satungira, província de Sofala.

Logo de manhã foi possível 

observar uma signifi cativa 

concentração de eleitores, 

que formaram longas fi las em 

assembleias de voto, quer em 

escolas da zona central quer 

em bairros populares. “Há 

uma afl uência muito grande, 

como é comum nas primeiras 

horas”, confi rmou logo então o 

presidente da comissão eleitoral, 

Abdul Carimo Sal, que descreveu 

um quadro de serenidade e 

tranquilidade não apenas em 

Maputo mas a nível nacional. 

“Não há razões até agora que nos 

deixem preocupados”, disse.

Nem todos seguiram os 

sucessivos apelos à participação 

nas eleições de dirigentes políticos 

e responsáveis pelo processo 

eleitoral. Marcos, 31 anos, é 

um dos que não quer falar de 

eleições. Está preocupado, sim, 

porque os seus “irmãos estão a 

morrer”, diz, numa referência 

“É o primeiro ano 
que vejo os jovens 
interessados em 
votar”, diz Aina 
Ustá, que gostaria 
que o seu voto 
contribuísse para 
“que se acabasse 
com a pobreza, 
com o deixa 
andar que ainda 
continua”
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Foi de 
manhã que 
a afluência 
às urnas em 
Maputo foi 
maior

O Presidente 
Armando 
Guebuza na 
chegada à sua 
mesa de voto

ao clima de incerteza e violência 

político-militar em que o país 

está mergulhado. Quer que 

“eles”, os políticos, “resolvam, 

que conversem e não vão para 

a guerra”. Houve quem não 

votasse e quem o fi zesse com 

uma desconfi ança alimentada 

por rumores que vêm de dias 

anteriores. Correu que havia em 

assembleias de voto canetas com 

tinta fácil de apagar para alterar 

o sentido de voto. Por isso houve 

quem tivesse tratado de levar 

caneta própria.

Não foi apenas na Josina Machel 

que os votantes tiveram de ser 

pacientes. A meio da manhã, na 

secundária da Polana, também 

na zona central, havia quem se 

queixasse de levar já três horas 

de espera. E quem encontrasse 

nas excepções forma de atalhar 

caminho. “A terceira idade 

começa aos quantos anos?” A 

eleitora aborda Pedro, jovem 

escrutinador que, afadigado em 

conferir o nome dos cartões dos 

eleitores com o registo que tem 

nas folhas A4, não tem tempo 

para conversas. “Acho que é 

aos 60”. “Já fi z 61”, diz a mulher 

com um sorriso a abrir-se. “Pode 

ir.” Pedro, colete amarelo que 

o investe de autoridade à porta 

da assembleia, sabe que estão 

registados 800 eleitores na sala 

que lhe coube mas já perdeu a 

conta aos que passaram por ele.

“A importância de votar”
Horas depois de Aina ter votado, 

num cenário diferente, na Escola 

Completa Maria de Lurdes Mutola, 

Bairro Chamanculo A, uma 

enorme aglomeração de casas de 

tijolo sem reboco, nalguns casos 

revestidas ou muradas por chapas 

de zinco enferrujadas, a que se 

chega por estrada de terra batida, 

é difícil perceber o estado de 

espírito e a motivação de quem já 

votou noutras vezes. A Celeste, 60 

anos, que está na fi la com o neto 

Henrique, de seis meses, envolto 

numa capulana, não se consegue 

arrancar palavra.

Mas os mais jovens têm ali o 

mesmo tipo de entusiasmo com 

a possibilidade de escolher que 

se encontra noutras assembleias 

da cidade. “Desta vez houve mais 

campanha e mais participação 

dos candidatos”, diz Sofi a Carlos, 

22 anos. “As pessoas estão mais 

conscientes de como as coisas 

estão e o que querem melhorar”, 

acrescenta, ao seu lado, Fiado 

Baloi, 25. “Com os acontecimentos 

[o risco de guerra e a insegurança] 

e a divulgação de informação pela 

imprensa do que está a acontecer, 

as pessoas fi caram com a noção 

da importância de votar”. Um 

e outro confessam-se “muito 

preocupados” com o momento 

do país e por isso votaram e 

mergulharam o dedo no frasco 

de tinta azul que se encontra em 

todas as mesas de voto.

Fora do recinto da escola que 

serve de assembleia eleitoral, em 

Chamanculo A, a vida corre, como 

que habitualmente. Só a votação 

quebra uma rotina de homens 

que matam a sede com uma 

bebida nas “barracas”, os bares 

populares, e de mulheres que 

saem e voltam a casa a prepara 

a comida. Mas este não é um dia 

como os outros. Ali, como em toda 

a cidade, como em todo o país, já 

se esperam os resultados e o que 

isso traga para Moçambique.

Com alguma surpresa, devido aos 

ataques que têm ocorrido na zona, 

os postos de votação na vila de Go-

rongosa, província de Sofala, tive-

ram uma grande afl uência de elei-

tores, segundo informações do cor-

respondente local do jornal O País. 

O repórter descreveu fi las enormes 

nos locais de votação.

A Renamo (Resistência Nacio-

nal Moçambicana) tinha anuncia-

do, pelo seu porta-voz em Maputo, 

Fernando Mazanga, que os antigos 

guerrilheiros não iam andar aos ti-

ros durante as eleições autárquicas, 

que boicotaram. Mas disse também 

que o partido não reconhecerá a le-

gitimidade aos eleitos.

Ontem à noite decorria a conta-

gem de votos das quartas eleições 

autárquicas de Moçambique, que se 

realizaram num momento de insta-

bilidade motivada pela ameaça do 

regresso à guerra que o país viveu 

durante 16 anos, até 1992. Ainda as-

sim não houve incidentes relevantes 

durante o dia. A única novidade de 

um processo que decorreu com apa-

rente normalidade foi a anulação da 

eleição para a presidência do muni-

cípio de Nampula, na província do 

mesmo nome.

Ao fi m do dia, a Comissão Nacio-

nal de Eleições anunciou a anulação 

e disse que não seria feita a conta-

gem de votos por não ter sido im-

presso nos boletins de voto nem o 

nome nem a fotografi a de uma dos 

quatro candidatos — Filomena Mutu-

ropa, que corria pelo Partido Huma-

nitário de Moçambique (PAHUMO). 

Logo de manhã, quando o problema 

foi conhecido, a candidata apareceu 

em lágrimas, na televisão estatal mo-

çambicana.

O dia começou, do ponto de vista 

político, com declarações do Presi-

dente da República e líder da Fre-

limo (Frente de Libertação de Mo-

çambique, no poder desde a inde-

pendência, em 1975). Além de apelar 

à participação eleitoral, Armando 

Guebuza disse que a Frelimo “não 

vota para perder”.

O Presidente, um dos mais de três 

milhões de eleitores registados nas 

53 autarquias do país, disse que 

“obviamente” estava assegurada 

Eleitores votaram 
nas zonas dos ataques 
no centro de Moçambique

“a segurança dos cidadãos e de to-

do o processo” e considerou que há 

“algum exagero” quando se fala de 

insegurança na zona centro do país, 

porque os ataques armados que ali 

têm ocorrido são “em zonas muito 

bem identifi cadas e localizadas”.

Sobre o boicote eleitoral da Re-

namo,  disse que “só ela pode res-

ponder”. Questionado sobre o que é 

preciso para desbloquear a falta de 

diálogo entre o Governo e o princi-

pal partido da oposição respondeu 

: “Vejam se convencem o senhor 

Dhlakama”

O boicote foi justifi cado pela Re-

namo com a discordância sobre a 

composição dos órgãos eleitorais, 

maioritariamente formados por 

elementos da Frelimo. O partido 

oposicionista contesta também a 

partidarização do Estado.

O líder do Movimento Democrá-

tico de Moçambique (MDM), Davis 

Simango, que se recandidatou à 

presidência do município da Beira, 

apelou também aos moçambicanos 

para não deixarem de votar, evitan-

do ser governados localmente por 

pessoas que não escolheram. Na 

mesma linha se pronunciou Venân-

cio Mondlane, candidato do mesmo 

partido que concorre contra o pre-

sidente em funções no município 

de Maputo — David Simango. Mon-

dlande foi mais longe num aspecto: 

apelou à mobilização dos eleitores 

para acompanharem o processo 

eleitoral e garantirem a verdade 

das eleições.

No mandato que agora chega ao 

fi m, a Frelimo só não preside a dois 

municípios — Beira, província de So-

fala, e Quelimane, província da Zam-

bézia — governadas pelo MDM, ter-

ceira força no Parlamento, única que 

concorreu contra o partido governa-

mental em todo o país. J.M.R.

Guebuza apelou 
à participação 
eleitoral e disse 
que a Frelimo “não 
vota para perder”
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Maduro assume novos poderes 
e promete salvar o chavismo

CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS

Para além dos problemas económicos do país, Nicolás Maduro enfrenta o desafio de “criar uma nova figura” depois da morte de Chávez

No fi nal de uma semana marcada por 

fi scalizações em lojas, detenções de 

comerciantes e baixas de preços for-

çadas, o Parlamento da Venezuela 

carimbou na noite de terça-feira o 

pedido de Nicolás Maduro para di-

tar e fazer cumprir as leis nos próxi-

mos 12 meses. Pouco antes de pôr a 

assinatura fi nal na Lei Habilitante, o 

Presidente venezuelano repetiu as 

acusações contra “os parasitas capi-

talistas” e deixou um aviso: “O que 

viram até agora é pouco comparado 

com o que eu ainda vou fazer.”

Perceber onde começa e onde aca-

ba uma crise económica é sempre 

uma tarefa complicada, mas a Vene-

zuela é um autêntico quebra-cabeças 

de acusações, amplifi cada por uma 

sociedade dividida ao meio, entre o 

chavismo e a oposição. Para os pri-

meiros, o descalabro económico é 

culpa da “burguesia parasitária que 

rouba o povo”, como afi rma Maduro; 

para os segundos, é o resultado de 15 

anos de uma revolução que se trans-

formou num ninho de corrupção.

Seja qual for o fi nal do fi lme, o Pre-

sidente da Venezuela fez questão de 

avisar, no seu discurso de assinatura 

da Lei Habilitante, que os especta-

dores ainda têm muito enredo pela 

frente. “Vocês viram apenas as pri-

meiras acções contra a burguesia pa-

rasitária que rouba o povo”, disse, 

antes de concluir: “Deram-me uma 

mão de ferro.” Esta declaração po-

de ser enquadrada nas modifi cações 

que a Lei Habilitante sofreu desde 

que o Presidente anunciou a inten-

ção de se substituir aos legisladores 

da Assembleia Nacional.

O que começou por ser um pedi-

do especial para pôr na ordem os 

“parasitas capitalistas” e obrigar os 

comerciantes a baixarem os preços 

acabou por ganhar contornos mais 

vagos, como a “manutenção da or-

dem interna”. Durante a votação da 

lei, Pedro Carreño, líder da bancada 

do Partido Socialista Unido da Vene-

zuela, não deixou dúvidas sobre os 

objectivos do Governo: “A Lei Habi-

litante ultrapassa inclusivamente o 

âmbito político e económico e a luta 

contra a corrupção, porque é uma lei 

para a preservação da ordem inter-

na, para a preservação da paz.”

São palavras que deixam alguns 

perspectiva do descalabro económi-

co, salienta Alcántara Sáez. Para o 

especialista, “é lógico que Maduro 

tem de criar uma nova fi gura, não 

pode continuar a ser uma réplica de 

Chávez. Já passaram oito meses des-

de que chegou ao poder e não pode 

continuar a passar a sua legitimida-

de para a fi gura de um homem que 

já morreu. Poderá usá-lo como um 

ícone, mas tem de criar uma forma 

própria de fazer política”.

A ideia de que Maduro tem de se 

autonomizar perante a população 

da Venezuela está ligada às alegadas 

divisões no interior do chavismo. Ma-

nuel Alcántara Sáez lembra a fi gura 

do presidente da Assembleia, Dios-

dado Cabello, dado como represen-

tante de uma linha mais dura: “Pa-

ra que haja mudanças profundas na 

Venezuela, é preciso haver divisões 

no interior do chavismo. Pode surgir 

um sector mais duro, apoiado pelo 

sector militar, frente a um sector que 

procure algum tipo de cenário inter-

médio. Maduro é menos radical do 

que, por exemplo, o presidente da 

Assembleia Nacional.”

Sáez admite que a Lei Habilitante 

pode motivar uma “maior mobili-

zação” da oposição, mas nem isso é 

certo: “A oposição já tentou desen-

volver a mobilização e fracassou. O 

chavismo ganha nas ruas.”

O líder da oposição, Henrique 

Capriles, reagiu ontem com o anún-

cio de uma jornada de protesto, no 

próximo sábado. O candidato der-

rotado nas Presidenciais por apenas 

1,5 pontos percentuais tenta passar 

a ideia de que as novas medidas têm 

motivos eleitoralistas. “Ao fi m de 15 

anos, deram-se conta de que havia 

especuladores. Por que não tomaram 

estas medidas quando chegaram ao 

Governo? Fazem-no agora porque há 

eleições”, acusou Capriles.

Presidente venezuelano assina a Lei Habilitante, que “ultrapassa o âmbito político e económico e a luta 
contra a corrupção”, e congratula-se com a “mão de ferro” que vai usar contra “a burguesia parasitária” 

Venezuela
Alexandre Martins

analistas e a oposição a falar de ame-

aças de perseguição política, a me-

nos de um mês das eleições munici-

pais, transformadas num referendo 

à popularidade de Nicolás Maduro. 

Mas o problema vem de trás.

“Estas medidas já estavam a surgir 

nos últimos meses de Chávez, por-

que a economia já não se aguentava 

e começavam a notar-se consequên-

cias sociais, que ainda não afectam 

as bases do chavismo. Isto é muito 

importante — as bases do chavismo 

continuam a manter-se fi éis”, disse 

ao PÚBLICO Manuel Alcántara Sáez, 

professor da Universidade de Sala-

manca e especialista nos sistemas 

políticos da América Latina.

Para Saéz, as eleições que se apro-

ximam não vão ter um grande im-

pacto na sociedade venezuelana, 

que “vai continuar a mostrar uma 

clara polarização, dividida ao meio”. 

“Estou muito pessimista porque há 

problemas de fundo muito graves, 

que o Governo da Venezuela tem 

muitas difi culdades para enfrentar. 

Em grande medida, isto tem que ver 

com um modelo de controlo férreo 

da economia que se revelou tremen-

damente inefi caz”, considera.

Mas para o constitucionalista vene-

zuelano Hermann Escarrá, o proble-

ma não está no modelo socialista de 

Chávez, mas sim “na especulação” 

dos preços, que é “um delito extre-

mamente grave que viola direitos 

humanos”. Em entrevista ao canal 

estatal Venezolana de Televisión, Es-

carrá defendeu os princípios da Lei 

Habilitante e explicou os seus méri-

tos com um tipo de linguagem que 

não se ouve da boca de Maduro: “Es-

tá orientada para o Estado social de 

direito e para a protecção dos pobres 

e frágeis na ordem social.”

O reforço dos poderes do Presi-

dente não deve ser visto apenas pela 
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O ayatollah Ali Khamenei avisou que 

o Irão “não recuará um milímetro” 

naquilo que considera serem os seus 

direitos e chamou a Israel, principal 

adversário de um desanuviamento 

nas relações de Teerão com o Oci-

dente, “o cão raivoso” do Médio 

Oriente. Palavras que arrefeceram 

os ânimos horas antes do reinício 

das negociações sobre o programa 

nuclear iraniano que, coincidência 

ou não, parecem ter entrado num 

impasse.

Discurso do ayatollah 
Khamenei arrefece clima
das negociações nucleares

Apesar do sigilo em que decorrem 

os contactos, sabe-se que o acordo 

que esteve à vista na reunião ante-

rior falhou devido à insistência ira-

niana para que as potências interna-

cionais reconhecessem o seu direito 

de enriquecer urânio e ao fi nca-pé 

da França na suspensão imediata 

da construção da central de águas 

pesadas de Arak (onde poderá vir a 

ser produzido plutónio).

No arranque da terceira reunião, 

não era claro até que ponto cada 

país estaria disposto a ceder, mas 

o chefe da diplomacia iraniana, 

Mohammad Javad Zarif, alimentou 

esperanças quando, no início da se-

mana, disse que apesar de querer 

continuar a enriquecer urânio, o re-

gime iraniano “entende que não é 

necessário os outros reconhecerem 

esse direito”.

De Washington tinham chegado 

também sinais positivos: após um 

encontro na Casa Branca, na terça-

feira à noite, dirigentes do Senado 

anunciaram que não iriam votar no-

vas sanções contra o Irão antes do 

fi nal do ano, mesmo que continuem 

cépticos sobre a estratégia de apro-

ximação seguida pelo Presidente 

Barack Obama,

Mas o clima arrefeceu ontem de 

manhã. Num discurso perante 50 

mil membros da milícia Bassij, um 

dos pilares da ortodoxia do regime, 

o Supremo Líder iraniano disse que, 

apesar de não intervir nas nego-

ciações, defi niu “linhas vermelhas 

que têm de ser respeitadas”. E su-

blinhou que as negociações só po-

dem conduzir a uma “consolidação 

dos direitos nucleares” do país. Ao 

recado, dirigido a Zarif, o ayatollah 

juntou um ataque que adensou o 

cepticismo, ao acusar a França “de 

se ajoelhar” aos interesses de Israel, 

“o cão raivoso da região, desones-

Irão
Ana Fonseca Pereira

A reunião entre o Irão 
e o grupo 5+1 durou dez 
minutos. Teerão diz 
que é preciso “encontrar 
a confiança perdida”

PUBLICIDADE

to e sujo”. Um porta-voz do Presi-

dente francês, François Hollande, 

respondeu que tais afi rmações “são 

inaceitáveis” e vão prejudicar as ne-

gociações.

Horas depois, os receios pare-

ciam confi rmar-se em Genebra. A 

reunião plenária entre a delegação 

iraniana e os representantes do Gru-

po 5+1 (os membros do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas mais 

a Alemanha) foi interrompida dez 

minutos depois do início. Um di-

plomata ouvido pela AFP desdra-

matizou, dizendo que os contactos 

iriam prosseguir em várias reuniões 

bilaterais. Mas o vice-ministro dos 

Negócios Estrangeiros iraniano, 

Abbas Araghchi, revelou ter exigi-

do que os trabalhos começassem 

por uma “clarifi cação do processo 

negocial”, dizendo que era preciso 

“encontrar a confi ança perdida” na 

anterior ronda de negociações.   

Breves

Rússia

Brasileira 
da Greenpeace 
em liberdade
A justiça russa libertou sob 
fiança 17 dos 30 activistas da 
organização ambientalista 
Greenpeace detidos em 
Setembro. Dois tribunais de 
São Petersburgo estiveram 
nos últimos dias a decidir 
as medidas de coacção a 
atribuir aos detidos enquanto 
aguardam pelo julgamento 
em que são acusados de 
vandalismo. A bióloga 
brasileira Ana Paula Maciel foi 
a primeira a sair da prisão. Um 
activista viu a sua detenção 
alargada por mais três meses.

Vinhos para

ESPECIAL
os dias do frio

Sábado
23 DE NOVEMBRO Portugal

Grandes vinhos para 
um mercado a encolher

Provas
12 tintos entre os 10 e 15€ 
para a ceia de Natal

Vinhos para
o sapatinho
As nossas escolhas 
de vinhos para 
oferecer no Natal

Tejo e Lisboa
A nova vaga 
do vinho português

O futuro 
do Alentejo
Um texto de 
João Portugal Ramos

Ceia de Natal
Sobremesas eleitas 
por chefs destacados

ESPECIAL

Portugal
Grandes vinhos pa
um mercado a enc

Provas
12 tintos entre os 10
para a ceia de Nata

Vinhos para
o sapatinho
As nossas escolhas
de vinhos para
oferecer no Natal
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Dois Presidentes homenagearam 
Kennedy e...nomearam uma herdeira

MANDEL NGAN/AFP

Os Obamas e os Clinton prestaram  homenagem ao Presidente John Fitzgerald Kennedy, morto há 50 anos,  a 22 de Novembro de 1963

Os Obamas e os Clintons, os casais 

políticos mais poderosos da Amé-

rica, foram juntos ao cemitério de 

Arlington, em Washington, prestar 

homenagem ao Presidente John Fit-

zgerald Kennedy ( JFK), morto a 22 

de Novembro de 1963.

Foi uma homenagem e uma espé-

cie de “dança dinástica”, dizem os 

analistas. Esta romaria ao túmulo do 

Presidente ícone da América serviu 

para que Bill Clinton, um dos 16 ga-

lardoados este ano com a Medalha 

da Liberdade — uma distinção ins-

tituída por Kennedy — possa dar a 

Barack Obama uma mão para sair do 

atoleiro em que o fi asco da execução 

da reforma da saúde deixou a sua 

presidência. E ao mesmo tempo, a 

cerimónia em que Obamas e Clin-

Kennedy (irmão) nas primárias do 

Partido Democrata em 2008, em de-

trimento de Hillary Clinton.

Sem declarar que é candidata a 

suceder a Barack Obama, Hillary 

Clinton tornou-se imediatamente 

na favorita a seguir-lhe as pisadas, 

logo após ter abandonado a secreta-

ria de Estado. Nos últimos tempos, 

a especulação sobre as suas inten-

ções eleitorais tem crescido expo-

nencialmente — já se está a formar 

até um grande “super PAC”, reu-

nindo vários outros que apoiaram 

Hillary nas eleições de 2008, como 

o Emily’s List. Estes comités de ac-

ção política (PAC, em inglês) reúnem 

doações para campanhas políticas 

a favor de determinados candidatos 

ou leis sem estarem directamente 

ligados aos candidatos. Por isso, 

estes super-PAC não têm limites no 

que podem gastar nas campanhas 

políticas.

Bill Clinton e Barack Obama em cerimónia que marca os 50 anos da morte de JFK, no meio 
de grande especulação sobre a candidatura de Hillary Clinton à presidência em 2016

Estados Unidos
Clara Barata

a título póstumo, Sally Ride, a pri-

meira mulher norte-americana a ir 

ao espaço.

Na cerimónia no cemitério de 

Arlington não foram pronunciados 

quaisquer discursos — as palavras 

fi caram para um jantar no Museu 

Smithsonian de História Americana, 

durante a madrugada, na hora de 

Lisboa. As que Obama disse a Clin-

ton, quando lhe colocou ao pescoço 

a Medalha da Liberdade, foram de 

reconhecimento: “Estou agradeci-

do, Bill, pelos conselhos que me des-

te, tanto no campo de golfe como 

fora dele”, disse-lhe, aludindo a um 

livro publicado recentemente em 

que é revelado que o Presidente em 

exercício gosta do seu companheiro 

de golfe só “em pequenas doses”.

A relação entre os dois Presiden-

tes não é fácil — e entre eles há tam-

bém a questão JFK. Bill Clinton faz 

remontar o seu interesse pela polí-

tons surgem juntos a homenagear 

Kennedy oferece a Hillary Clinton 

o que parece ser uma legitimidade 

de herdeira, num momento em que 

a especulação sobre a sua possível 

candidatura à presidência em 2006 

está nos píncaros. Por isso o site The 

Daily Beast titulava o texto sobre a 

cerimónia “Três Presidentes?”

A Casa Branca quis evocar JFK 

com a entrega das Medalhas da Li-

berdade, para recordar a sua vida 

e a não o seu assassínio, a tiro, em 

Dallas por Lee Harvey Oswald. Os 

galardoados deste ano, além de Bill 

Clinton — premiado pelo trabalho 

da sua Clinton Global Initiative, um 

projecto da sua fundação —, incluem 

a apresentadora de talk-shows tele-

visivos Oprah Winfrey, o ex-direc-

tor executivo do Washington Post 

Benjamin Bradley — que estava a 

trabalhar quando foi o escândalo 

do Watergate, por exemplo — ou, 

tica a uma visita à Casa Branca em 

1963, quatro meses antes de Kenne-

dy ter sido assassinado, quando o 

então jovem Bill teve a oportunida-

de de apertar a mão do Presidente. 

E Obama, o Presidente eleito com a 

palavra de ordem da mudança, foi 

apoiado pela família Kennedy, por 

Caroline (fi lha de JFK) e por Edward 

O The Daily Beast 
titulou o texto 
sobre a cerimónia 
de homenagem a 
JFK no cemitério 
de Arlington 
com uma 
pergunta: “Três 
Presidentes?”
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Portugueses estão a desenvolver 
uma vacina contra a malária

Uma vacina contra a malária está a 

ser concebida por portugueses desde 

2010. Na altura, Miguel Prudêncio, 

investigador e líder de uma equipa 

no Instituto de Medicina Molecular 

(IMM), em Lisboa, recebeu 100 mil 

dólares da Fundação Bill & Melinda 

Gates depois de concorrer a um fi -

nanciamento inicial do programa 

Grand Challenges Explorations. Ago-

ra, passados três anos, o investigador 

volta a ser premiado pela fundação, 

desta vez com 902 mil euros, para 

continuar o projecto. Se tudo correr 

bem, daqui a dois anos começarão os 

primeiros ensaios clínicos em huma-

nos para testar uma candidata a vaci-

na, cuja ideia nasceu em Portugal.

O conceito de Miguel Prudêncio 

é simples. É preciso um parasita da 

malária de roedores, que não causa 

a doença em humanos, mas interage 

o sufi ciente com o sistema imunitário 

para provocar a imunização. Depois, 

é preciso inserir um gene do parasi-

ta humano no parasita de roedores, 

para criar uma imunização dirigida à 

malária humana. A ideia funcionou. 

O novo fi nanciamento vai servir ago-

ra para fazer as últimas experiências 

preliminares, desenvolver um méto-

do de produção in vitro do parasita 

de roedores e ajudar a fazer a apli-

cação do pedido para a realização 

de ensaios em humanos na Holanda. 

Miguel Prudêncio está esperançoso, 

mas o investigador sabe que ainda 

há muitos desafi os para ultrapassar, 

ou não fosse esta uma doença muito 

complexa.

O parasita da malária começa por 

se multiplicar no fígado e vai depois 

para o sangue, onde causa os sinto-

mas. A única vacina que funcionou 

até hoje, testada na década de 1970, 

utilizou parasitas atenuados por ra-

diação, que entravam nas células do 

fígado, mas não conseguiam multipli-

car-se. Esta técnica foi aplicada a mi-

litares norte-americanos, que tinham 

de ser picados pelos mosquitos, um 

método impossível de ser massifi ca-

do, mas que resultava. Os soldados 

Financiamento de 902 mil euros da Fundação Bill & Melinda 
Gates permitirá a equipa internacional, liderada por um 
laboratório português, continuar a testar uma potencial vacina 
com parasita transgénico, que já deu resultados preliminares 
positivos. Início dos ensaios em humanos poderá ser já em 2016

quando eram depois infectados pelo 

Plasmodium falciparum — a espécie 

de parasita que causa a malária mais 

violenta — não fi cavam doentes.

Sabe-se hoje que a fase no fígado 

provoca a activação do sistema imu-

nitário do hospedeiro humano. A pro-

teína circunsporozoito, que durante 

este estádio do parasita preenche a 

sua membrana externa, é a principal 

responsável pela imunização. Infeliz-

mente, durante a infecção natural da 

doença, há algo que impede o desen-

volvimento da imunidade observada 

nos militares americanos. “Pensa-se 

que durante a fase da doença no san-

gue haja algo que destrua o processo 

de imunidade, que foi desenvolvido 

durante a fase do fígado”, diz Miguel 

Prudêncio ao PÚBLICO. É mais um 

dos mistérios da malária.

Nas últimas décadas, foram feitas 

várias tentativas para produzir uma 

vacina. A de Manuel Elkin Patar-

royo, um patologista colombiano, 

muito referida na década de 1990, 

revelou-se inefi caz. Ao todo, 27 va-

Saúde
Nicolau Ferreira

cinas chegaram aos ensaios clínicos 

em humanos. A RTS, S/AS01, da Gla-

xoSmithKline, que utiliza parte da 

proteína circunsporozoito para pro-

vocar a imunidade, está na fase III 

(estudos comparativos para demons-

trar a segurança, efi cácia e benefício 

terapêutico). Mas os resultados não 

são animadores, a vacina dá imuni-

dade a menos de metade das pesso-

as. O projecto de Miguel Prudêncio 

será um de muitos que ainda estão 

na fase prévia de experimentação no 

laboratório.

A ideia, que nasceu quando o in-

vestigador ainda estava na equipa 

de Maria Mota, especialista em ma-

lária do IMM, também envolvida no 

desenvolvimento desta vacina, tem 

muitas semelhanças com a experi-

ência da década de 1970. No fundo, 

o objectivo é ter um parasita que pe-

netre o fígado, provoque uma imu-

nização no hospedeiro, mas que 

não cause a infecção no sangue. O 

parasita usado agora chama-se “Plas-

modium berghei”, causa malária em 

roedores e foi alterado geneticamen-

te para causar imunidade contra o 

Plasmodium falciparum — ganhou o 

gene que comanda o fabrico da pro-

teína circunsporozoito do parasita 

humano.

As experiências laboratoriais dos 

últimos anos, feitas em grande parte 

por António Mendes, investigador da 

equipa de Miguel Prudêncio, servi-

ram para provar que o sistema fun-

ciona, pelo menos em laboratório. 

Os investigadores começaram por 

mostrar que o Plasmodium berghei 

infecta tanto células do fígado (hepa-

tócitos) como minifígados humanos 

(aglomerados de hepatócitos gerados 

in vitro). Depois, a equipa demons-

trou que os parasitas entravam no 

fígado “humanizado” de ratinhos, 

que tinham uma grande percenta-

gem de células humanas.

De seguida, utilizando ratinhos 

transgénicos que produzem san-

gue humano, verificaram que os 

parasitas já não conseguiam mul-

tiplicar-se neste sangue. “O para-

sita infecta hepatócitos humanos, 

mas não consegue completar o ci-

clo nos glóbulos vermelhos huma-

“Temos todas 
as razões para 
acreditar que 
os resultados 
experimentais [da 
vacina] vão ser 
os que estamos à 
espera”, diz Miguel 
Prudêncio

nos”, explica Miguel Prudêncio.

Finalmente, a equipa analisou a 

capacidade deste parasita transgéni-

co provocar imunidade. Os cientistas 

infectaram ratinhos normais com o 

Plasmodium berghei transgénico. 

Quando esta aplicação foi repetida 

cinco vezes, verifi cou-se que no soro 

destes ratinhos havia sufi cientes an-

ticorpos que reagiam contra o Plas-

modium falciparum. Num sistema in 

vitro, estes anticorpos bloqueavam a 

acção destes parasitas, impedindo-os 

de infectar hepatócitos humanos. A 

equipa encontrou também linfócitos, 

células do sistema imunitário, que re-

agiam ao parasita humano. Segundo 

Miguel Prudêncio, para uma vacina 

ser efi caz é necessário que produza 

estes dois tipos de resposta de imu-

nidade.

Os resultados convenceram a Fun-

dação Bill & Melinda Gates. Parte das 

experiências, todas coordenadas pe-

la equipa portuguesa, foram também 

realizadas em Espanha, nos Estados 

Unidos e na Holanda. Agora, grande 

parte dos próximos passos será feita 

na Holanda.

Haverá ensaios com macacos Rhe-

sus no Centro de Investigação Biomé-

dico de Primatas, em Rijswijk. As ex-

periências vão utilizar mais de uma 

dezena de animais para tentar repetir 

os resultados em ratinhos. Nos pró-

ximos 18 meses, Miguel Prudêncio 
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O parasita 
(membrana a 
verde) dentro de 
uma célula do 
fígado (a roxo)

IMM

Por cá, vão ser feitos mais alguns 

ensaios pré-clínicos e irá ser apri-

morada uma técnica para criar o 

Plasmodium berghei in vitro, sem 

necessitar dos mosquitos. Só nesta 

espécie é que se demonstrou que a 

técnica é possível, o que facilitaria 

muito, no futuro, a produção de uma 

vacina. A equipa está em contacto 

com a cientista que desenvolveu a 

técnica. É um “grande desafi o”, diz-

nos Miguel Prudêncio, que garante 

que a produção de uma vacina 

demorará bem mais de dez anos 

– se tudo correr bem. “Temos 

todas as razões para acreditar 

que os resultados experimentais vão 

ser os que estamos à espera.”  

quer apresentar os documentos ao 

Comité Central sobre Investigação de 

Pessoas, a entidade holandesa que 

aprova os ensaios em humanos, que 

depois serão feitos na Universidade 

Radboud, em Nijmegen, na Holanda. 

É necessário reunir a informação das 

experiências e ter um projecto con-

solidado para provar que os ensaios 

em humanos fazem sentido. Serão 

necessários pelo menos 15 voluntá-

rios para estes testes. 

“Queríamos fazer os ensaios em 

Portugal”, diz Miguel Prudêncio. 

“Mas não há precedentes deste tipo 

de ensaios cá e a fundação já conhece 

esta universidade, tem confi ança e 

diz que assim será mais rápido.”

A 
malária mata entre 
655.000 e 1,2 milhões de 
pessoas por ano, a maioria 
em África e no Sudeste 

asiático. Muitas mais adoecem, 
depois de serem picadas pelas 
fêmeas de mosquitos anófeles.

Os sintomas da malária são 
intensos: febres altas, dores 
de cabeça, mal-estar geral. 
Há medicamentos que tratam 
a doença, mas o parasita 
transmitido pelos mosquitos 
foi ganhando resistências e 
os cientistas procuram novos 
químicos. A vacina é uma arma 
ainda mais difícil de fabricar, 
devido à complexidade do 
ciclo biológico do parasita.

Quando o parasita (o 
Plasmodium falciparum é o 
mais mortal) entra na corrente 
sanguínea, vai para o fígado. 
Aqui, cada parasita atravessa 
algumas células (hepatócitos) 
até se alojar numa delas e 
multiplicar-se. Passados alguns 
dias, libertaram-se milhares 
de parasitas, mais pequenos, 
que invadem o sangue. O 
passo seguinte é a infecção 
dos glóbulos vermelhos: o 
parasita entra nestas células, 
alimenta-se da hemoglobina 
e multiplica-se de novo em 
menos de 20 células.

Três dias depois, milhares de 
glóbulos vermelhos explodem, 
libertando parasitas. Em 
menos de um minuto, estes 
invadem outros glóbulos 
vermelhos e o ciclo repete-se. 
É nas explosões sincronizadas 
destas células que os sintomas 
da doença se tornam agudos.

O ciclo continua até alguns 
parasitas começarem a evoluir 
para estádios sexuais. Se forem 
sugados por outro anófeles, 
acabam aí de se diferenciar 
em macho e fêmea, dando-se 
a fecundação enquanto estão 
no mosquito. E o ciclo 
recomeça. N.F.

Uma infecção 
complexa

A cratera sudeste, formada em 1971, tem sido a mais activa

O Etna nunca dorme, mas desde 26 

de Outubro tem mesmo estado a 

fazer uma grande birra. O seu mais 

recente episódio eruptivo começou 

no sábado, quando o mais alto e mais 

activo vulcão de toda a Europa de-

satou a cuspir “bombas” de lava in-

candescente que, segundo noticiou a 

Reuters, iluminaram o céu nocturno 

da ilha italiana de Sicília tal como um 

gigantesco fogo-de-artifício. O evento 

tinha sido antecedido, na sexta-feira, 

por tremores sísmicos.

A erupção, que também produziu 

típicos “rios de lava” que desceram 

sinuosamente até à base deste vulcão 

de 3329 metros de altura, não exigiu, 

contudo, qualquer evacuação das al-

deias que povoam as suas encostas 

(onde vive mais de 25% da população 

da Sicília, segundo o diário espanhol 

El Mundo), nem causou quaisquer 

danos. Apenas foi preciso fechar 

durante umas horas, no sábado de 

manhã, o espaço aéreo por cima do 

aeroporto de Catânia — cidade com 

300 mil habitantes, situada a 20 qui-

lómetros a sul do vulcão —, devido 

à gigantesca nuvem de cinzas que o 

Etna atirou para a atmosfera e que 

foi visível dos quatro cantos da ilha.

Segundo Erik Klemetti, geofísico 

da Universidade de Denison (EUA), 

citado pelo site noticioso Natu-

re World News, esta mais recente 

erupção aconteceu na nova cratera 

Última erupção do 
Etna: um autêntico 
fogo-de-artifício

sudeste do vulcão e foi classifi cada 

como sendo “estromboliana” — isto 

é, uma erupção de relativamente 

baixa intensidade (a palavra deriva 

do nome de um outro vulcão, situ-

ado na ilha de Stromboli, ao largo 

da Sicília).

“Este tipo de erupção é provoca-

da por grandes bolhas de gases que 

coalescem e sobem pela chaminé 

vulcânica cheia de magma, reben-

tando quando atingem a superfície”, 

diz Klemetti. “E os rebentamentos 

produzem explosões impressionan-

tes, atirando todas essas ‘bombas’ 

de lava a centenas de metros de 

distância.” Ainda segundo este es-

pecialista, as “bombas” expelidas 

pelo Etna durante o último fi m-de-

semana terão tido pelo menos um 

metro de diâmetro.

O Etna tem uma longa história 

de incessante actividade: há 500 

mil anos que continua a crescer e 

é mencionado na mitologia grega. 

Mas as suas erupções mais violentas 

não são muito frequentes e a última 

delas remonta a 1992. Mesmo assim, 

já foram registadas pelo menos 60 

grandes erupções nos últimos qua-

tro séculos, refere ainda o El Mundo 

— e quatro grandes explosões desde 

o ano 2000, a última das quais em 

2008. Desta vez, o Etna acordou em 

Outubro, depois de uns seis meses 

de relativa inactividade.

Mas, apesar do seu humor impre-

visível, o grande vulcão é um dos pi-

lares da economia da Sicília: as suas 

encostas e a planície de Catânia são 

extremamente férteis — e a oportu-

nidade de ver um vulcão activo atrai 

muitos turistas. Em Junho de 2013, o 

Etna foi declarado Património Mun-

dial da Humanidade pela UNESCO. 

Afi nal, a birra talvez seja, antes, um 

festejo...

ANTONIO PARRINELLO/REUTERS

Geociências
Ana Gerschenfeld

Imagens agora publicadas 
mostram o espectáculo 
da mais recente 
manifestação eruptiva do 
grande vulcão europeu
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Ilustração de Joana Afonso para o livro O Baile, considerado o Melhor Álbu

“A banda desenhada n

Vender 400 exemplares de um livro 

é motivo de júbilo para qualquer edi-

tora independente de banda dese-

nhada portuguesa.

Foi o caso de O Baile, de Nuno 

Duarte e Joana Afonso, que após 

ter vencido o prémio para melhor 

álbum português no festival de ban-

da desenhada da Amadora, esgotou 

a sua primeira edição. Lançado em 

Outubro de 2012 pela editora Kingpin 

Books, O Baile é já um caso de suces-

so mas que não refl ecte a situação ac-

tual da banda desenhada portuguesa 

a nível de vendas.

“Infelizmente o sucesso crítico e 

sucesso de vendas não coincidem”, 

disse ao PÚBLICO Mário Freitas, fun-

dador da Kingpin Books. Com tira-

gens que variam entre os 200 e os 

700 exemplares, os livros publicados 

pelas editoras independentes de BD 

em Portugal mantêm um fenómeno 

de culto reduzido ou, como vários na 

indústria referem, “um nicho dentro 

de um nicho”.

“Se a cultura é um nicho e a lei-

tura também, então a BD é apenas 

um cantinho nesse nicho”, afi rmou 

Nuno Duarte, autor nas Produções 

Fictícias e argumentista de O Baile. 

“Nós temos autores, editores e públi-

co mas faltam-nos duas coisas: dis-

tribuição e divulgação”, palavras de 

Pedro Pereira, também conhecido 

como Pepdelrey da editora El Pep, 

que apresenta um dilema comum e 

que parece retratar a génese das pe-

quenas editoras de BD portuguesa e 

o espírito da autopublicação. 

“As grandes editoras não se che-

gam à frente e portanto aparecem 

artistas que querem fazer banda de-

senhada só porque gostam de banda 

desenhada”, comentou Pedro Mou-

ra, investigador e crítico de banda 

desenhada. Estas duas editoras, por 

exemplo, publicaram este ano dois 

livros que contam a história de um 

paciente anónimo, agitado por uma 

crise existencialista, que tenta esca-

par do hospício onde está internado. 

Duas sinopses semelhantes mas 

com grandes diferenças. Um apre-

senta a agonia do seu protagonista 

a partir de uma técnica mista sobre-

posta por tinta-da-china e o outro ti-

Depois de um período em que pouco foi publicado, as editoras 
independentes de banda desenhada portuguesas voltam a 
investir cada vez mais em autores e ilustradores nacionais

ra partido de uma ilustração digital 

minimalista que acompanha a me-

tamorfose gradual de um homem 

que se transforma em esquilo. Psi-

cose, de Miguel Costa Ferreira e João 

Sequeira, lançado em Abril de 2013 

pela El Pep, e Palmas Para o Esquilo, 

de David Soares e Pedro Serpa, lan-

çado pela Kingpin Books em Julho 

de 2013, são dois álbuns que exem-

plifi cam o que no fi nal dos anos 80 

se defi niu como “banda desenhada 

de autor”.

No caso de O Baile, uma reinven-

ção do género thriller norte-america-

no sobre um agente da polícia políti-

ca PIDE que investiga casos paranor-

mais, desenhado por Joana Afonso, 

formada em pintura e animação, 

contribui com um estilo de ilustra-

ção próprio sem semelhança a qual-

quer um dos seus contemporâneos.

No entanto, o seu sucesso de ven-

das não foi motivo de espanto para 

Mário Freitas, da Kingpin Books, que 

já tinha previsto que a primeira edi-

ção de O Baile iria esgotar, tendo em 

conta que os vencedores das últimas 

edições do Festival Internacional de 

Banda Desenhada da Amadora tam-

bém esgotaram a sua primeira edi-

ção. A editora Polvo imprimiu uma 

segunda edição de O amor infi nito 

que te tenho e outras histórias, de 

Paulo Monteiro, considerado melhor 

álbum em 2011, enquanto As Fantás-

ticas Aventuras de Dog Mendonça e 

Pizzaboy, escrito por Filipe Melo e 

editado pela Tinta-da-China, vence-

dor do mesmo prémio em 2012, já 

vai na terceira.

Então o que mudou no rumo da 

banda desenhada portuguesa? “Não 

se vêem tanto as novas tendências 

como se vêem formas mais inteligen-

tes de edição”, analisa Pedro Moura. 

“Nos anos 90 havia uma conversa 

megalómana onde algumas edito-

ras independentes achavam que 

iriam conquistar todo o panorama, 

Livros
Tiago da Bernarda

e agora temos editoras que começa-

ram com lançamentos pequenos e 

gradualmente foram conquistando 

o seu público.” Pedro Moura, que 

foi comissário da exposição de ban-

da desenhada Tinta nos Nervos, no 

Centro Cultural de Belém em 2011, 

refere a Chili Com Carne e a Edições 

Polvo como editoras marcantes que 

surgiram nos fi nais dos anos 90. Edi-

toras vanguardistas que publicavam 

pequenas tiragens de artistas interes-

sados em fazer BD mas que fugiam às 

tendências procuradas pelas grandes 

editoras em Portugal.

“Criou-se uma grande expectativa 

de que as grandes editoras iriam pe-

gar neles”, comentou Pedro Pereira 

da El Pep, fundada em 2002. A ati-

tude “faça você mesmo” de artistas 

portugueses que não queriam estar 

dependentes de distribuidoras gerou 

uma produção imensa de micropu-

blicações geralmente disponíveis em 

feiras, salões e festivais. 

No entanto, nos últimos anos, 

mesmo as editoras independentes 

deixaram de publicar com tanta fre-

quência. “Até 2008, muitos de nós 

[editoras independentes] tínhamos 

parado de publicar”, diz Pedro Perei-

ra. Segundo Marcos Farrajota, funda-

dor da Chili Com Carne e funcionário 

da Bedeteca de Lisboa, “as editoras 

pequenas não se conseguiram orga-

nizar para serem autónomas na altu-

ra.” Mário Freitas, da Kingpin Books, 

sugere outra razão. “O problema é 

que foi editada demasiada coisa e 

demasiada coisa má numa altura de 

vacas gordas.” 

Simultaneamente, o encerramento 

de espaços como o Salão Lisboa de 

Banda Desenhada e Ilustração e a re-

estruturação da Bedeteca de Lisboa 

conturbaram a já limitada interac-

ção pessoal entre as editoras e o seu 

público. Contudo Marcos Farrajota 

dá a entender que não houve apenas 

uma diminuição de vendas de banda 

desenhada independente como tam-

bém da banda desenhada em geral. 

“As grandes editoras praticaram uma 

política de ‘terra queimada’ impondo 

álbuns franco-belgas para um públi-

co que já não queria isso.”

O segundo boom
“Quando a oferta começa a baixar, 

surge a oportunidade das pequenas 

editoras voltarem ao mercado”, diz 

Os livros das 
editoras de BD 
independentes em 
Portugal mantêm-
se um fenómeno de 
culto reduzido
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nunca vai morrer”
Nuno Duarte. “De repente, as edi-

toras ASA e Devir acalmam a sua 

produção e pessoas como o Mário 

Freitas metem a Kingpin de pé e co-

meçam a trabalhar. O Rui Brito da 

Polvo e o Pedro Pereira da El Pep 

voltam a editar.” 

Há também o caso de Pedro Brito, 

co-fundador das edições Polvo e da 

fanzine Mesinha de Cabeceira, que de-

cidiu investir na sua webcomic Mar-

gem Sul. “Essa descida de publica-

ções permitiu que cada um seguisse 

o seu próprio caminho”, disse. 

Insatisfeitos com o mercado portu-

guês, pessoas como o Pedro Pereira 

ou Marcos Farrajota levaram alguma 

da sua mercadoria para feiras inter-

nacionais como o Festival de Banda 

Desenhada de Angoulême, o maior 

do género a nível mundial. Desde en-

tão, Pedro Pereira diz que a recepção 

de material português lá fora tem si-

do positiva. 

Ainda este ano, a Chili Com Carne 

lançou o livro O Desenhador Defunto, 

de Francisco Sousa Lobo, na Galeira 

Kamm, em Berlim. Joana Afonso, de 

O Baile, lançou também a minicomic 

Living Will, com André Oliveira, pa-

ra ser distribuído no Reino Unido. O 

Amor Infi nito Que Te Tenho, de Paulo 

Monteiro, que já se encontra em Es-

panha, França e Polónia, será tam-

bém distribuído no Brasil e no Reino 

Unido no início do próximo ano. 

Porém, o caso português de maior 

sucesso a nível comercial tem sido o 

da trilogia As Aventuras de Dog Men-

donça e Pizza Boy, de Filipe Melo. 

Originalmente editado pela Tinta-

da-China, a saga foi publicada tam-

bém pela Dark Horse Comics, uma 

das maiores distribuidoras mun-

diais. Os livros, infl uenciados pela 

banda desenhada norte-americana 

e os fi lmes de terror e suspense, con-

tam a história de um jovem lisboeta 

que se junta a uma equipa de cria-

turas paranormais para impedir a 

destruição do mundo. O último livro 

foi lançado a 10 de Novembro, na 

AmadoraBD.

“O Filipe Melo tem esse olho de 

perceber que o produto é viável para 

muitas gerações e possivelmente o 

primeiro grande sucesso comercial 

da banda desenhada portuguesa”, 

comentou Nuno Duarte. Embora 

um sucesso a nível de vendas, Filipe 

Melo fez uma campanha de angaria-

ção de fundos online para conseguir 

lançar o último livro, As Fantásticas 

Aventuras de Dog Mendonça e Pizza-

boy — Requiem.

“Os dois primeiros livros foram 

um sacrifício fi nanceiro para mim”, 

confessa Filipe Melo. “A história ori-

ginal foi escrita em 2004 mas só foi 

publicado em 2009. Acho que o esta-

do do mercado na altura não estava 

preparado para publicar um livro do 

género.”

Uma nova postura
A integração de artistas e consumido-

res de banda desenhada na Internet 

facilitou a interacção entre ambos. 

Não só se tornou na plataforma de 

eleição para exposição de artistas 

emergentes como também tornou 

a distribuição de livros num processo 

mais fácil e menos dispendioso para 

as editoras independentes. 

“Existe uma maior proximidade e 

uma criação de público a partir das 

plataformas online”, diz Pedro Bri-

to. “Hoje em dia, se conseguir fazer 

chegar o meu trabalho a seis mil pes-

soas e se apenas 10% dessas pessoas 

decidirem comprar um livro meu, 

são 600 livros que consegui ven-

der.”  Das feiras especializadas para 

plataformas online gratuitas como o 

Tumblr, encontram-se ainda artis-

tas interessados em criar fanzines. 

“Tens putos de 20 anos com cursos 

superiores que têm ferramentas de 

divulgação mais acessíveis e rápi-

das”, defende Pedro Pereira. “Per-

deu-se aquele lado amador e agora 

temos pessoas que amadureceram, 

com uma visão mais profi ssional e 

mais exigentes.”

De uma nova geração de artistas 

que nasceram no início do vanguar-

dismo dos anos 90, “putos” como o 

lisboeta Zé Burnay ou os portuenses 

Rudolfo e Afonso Ferreira, que cola-

boram também com Marcos Farrajo-

ta, da Chili Com Carne, já começam 

a apostar no mercado internacional. 

No caso de Rudolfo, foi o artista por 

detrás de Negative Dad, banda dese-

nhada criada pelo vocalista da ban-

da norte-americana Wavves. “Sinto 

que a BD em Portugal está mais forte 

até porque me lembro que há três 

anos, sentia que era uma das únicas 

pessoas a fazerem fanzines da banda 

desenhada mais alternativa.” 

Mais infl uenciados pela cultura 

pop, mangas, banda desenhada al-

ternativa norte-americana e dese-

nhos animados como Adventure Ti-

me, estes artistas dão continuidade 

ao espírito da autopublicação. No 

mesmo sentido em que se fugia das 

grandes editoras, os novos artistas 

já não se encontram limitados às in-

dependentes. ”A banda desenhada 

nunca vai morrer porque vai sempre 

haver uma necessidade de produção 

e de criação. Não são impedimentos 

sociais ou institucionais que vão im-

pedir que eu, ou qualquer autor de 

banda desenhada, pegue numa cane-

ta e num papel e produza, digitalize e 

ponha na Net”, comenta Pedro Brito. 

“Depois disso, logo se vê.”

PUBLICIDADE

1.  e n t ro p i a  e  u to p i a ,  a n tó n i o  re i s  e  m a rga r i d a  c o rd e i ro

curadoria:  haden guest  joaquim sapinho

harvard na gulbenkian
diálogos sobre o cinema português e o cinema do mundo   

béla tarr  ben rivers
com a presença de

S E X TA - F E I R A ,  2 2  N O V

trás-os-montes / 111’ 
antónio reis e 
margarida cordeiro
debate

18h15

S Á B A D O ,  2 3  N O V

two years at sea / 88’
this is my land / 14’
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debate
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D O M I N G O ,  2 4  N O V

the coming race / 5’
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house / 5’
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as harmonias de 
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béla tarr
debate

15h00

16h45
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Seis minutos foi quanto durou a venda desta pintura de 1969, que nunca tinha sido levada à praça

Não há leilões de arte milionários 

que não suscitem a curiosidade de 

qualquer um em relação aos com-

pradores das obras. Quem são estas 

pessoas que na maior parte das vezes 

se escondem no anonimato e estão 

dispostas a pagar muitos milhões de 

euros por uma obra de arte, como 

ainda na semana passada aconteceu 

com um tríptico de Bacon? 

Três Estudos de Lucian Freud, de 

Francis Bacon, tornou-se a obra 

de arte mais cara de sempre a ser 

vendida em leilão — 106 milhões de 

euros — e logo começaram as espe-

culações. Ganham força os rumores 

que apontam, uma vez mais, para a 

shaykhah Al Mayassa Hamad bin al-

Thani, irmã do emir do Qatar.

Nos últimos anos tem sido mais 

ou menos assim. Sempre que há 

um grande negócio no mundo da 

arte, seja em leilão ou numa venda 

privada, pensa-se de imediato na fa-

mília real do pequeno emirado. Foi 

o que aconteceu, por exemplo, no 

ano passado quando em Maio uma 

Terá sido a princesa 
do Qatar a comprar 
o tríptico de Bacon?

versão de O Grito, obra icónica do 

norueguês Edvard Munch, foi arre-

matada por 91 milhões de euros.

Desde essa altura que se tentava 

descobrir quem tinha sido o com-

prador anónimo, com Al Mayassa 

Hamad bin al-Thani, 30 anos, pre-

sidente da Autoridade dos Museus 

do Qatar, a encabeçar a lista de pos-

sibilidades. 

Em Julho, descobriu-se que afi nal 

quem tinha comprado esta pintu-

ra fora Leon Black, um milionário 

nova-iorquino. Mas a verdade é que 

é hábito ouvir o nome da princesa 

entre os “suspeitos”. Tudo porque 

Al Mayassa tem estado por trás de 

alguns dos mais importantes negó-

cios da arte, dos quais se destaca a 

compra, em 2011, de Os Jogadores 

de Cartas, de Paul Cézanne, por 190 

milhões de euros. O negócio, feito 

em privado, traduziu-se em mais um 

recorde — a obra de arte mais cara 

de sempre (das transacções conhe-

cidas, é claro).

Agora, se se confi rmarem os ru-

mores, pertencerá à família real 

também a obra mais cara de sem-

pre vendida em leilão, ou seja, o 

tríptico em que Bacon (1909-1992) 

retrata outro pintor, o seu amigo 

Lucian Freud. 

Como é habitual nestas situações, 

grande parte dos licitadores não es-

tá presente no leilão, recorrendo a 

intermediários ou acompanhando a 

venda por telefone. Muitas das vezes 

mantêm-se no anonimato, outras a 

sua identidade é revelada mais tarde 

por alguém próximo do negócio.

Foi o que aconteceu neste caso. O 

diário The New York Post escreve que 

no leilão a obra foi comprada por 

uma conhecida galeria nova-iorqui-

na, a Acquavella, em nome de um 

cliente secreto, que segundo “várias 

fontes” será então Al Mayassa. Mas 

ao Doha News, do Qatar, o porta-

voz da Autoridade dos Museus do 

emirado não confi rmou nem negou 

esta notícia. 

Também o britânico The Telegra-

ph escreve que tentou contactar a 

embaixada do Qatar em Washing-

ton e a Acquavella mas nenhuma das 

instituições esteve disponível. Já o 

site ArtInfo nega a notícia do New 

York Post, escrevendo que não é Al-

Mayassa o comprador mistério.

A dúvida persiste mas o Telegra-

ph lembra que ainda este mês Al-

Mayassa foi nomeada a mais podero-

sa no mundo da arte pela ArtReview, 

que todos os anos divulga o seu top 

cem dos nomes mais infl uentes no 

mercado.

Barreto Xavier diz que tudo fará 
para ver cumprida a lei do cinema 

O secretário de Estado da Cultura, 

Jorge Barreto Xavier, fez ontem sa-

ber que o Estado “não vai conseguir 

suprir integralmente a falha de 11 mi-

lhões” de euros no fi nanciamento ao 

cinema devida ao incumprimento 

do pagamento de taxas pelos opera-

dores de TV por subscrição.

Num encontro com a imprensa 

no Palácio Nacional da Ajuda, em 

Lisboa, para discutir o orçamento 

da Cultura para 2014, Barreto Xa-

vier explicou que só “nas próximas 

semanas” se saberá qual o montan-

te que a Secretaria de Estado da 

Cultura (SEC) conseguirá reunir 

até ao fi nal do ano para reforço ao 

Instituto do Cinema e do Audiovisu-

al (ICA), mas avançou estimar que 

seja de “pelo menos dois milhões” 

de euros.

Barreto Xavier reafirmou que 

“não há interesse nenhum da par-

te do Governo em criar lógicas de 

antagonismo com empresas que 

têm um papel na Cultura”, contu-

do, desta vez, endureceu o discur-

so: questionado sobre como se pode 

então resolver uma guerra aberta 

pelos próprios operadores, que de-

viam ter liquidado as taxas em Julho, 

admitiu que, “se for necessário”, o 

Estado abrirá a via contenciosa, se-

guindo para tribunal.   

Cultura não vai cobrir 
os 11 milhões dos 
operadores de TV 
em falta no cinema

“O Governo não vai deixar de 

cumprir todos os passos jurídicos. 

A execução fi scal não vai deixar de 

acontecer e tem de funcionar da 

mesma forma para todos. Faremos 

tudo para que a lei seja cumprida”, 

disse, descrevendo o actual mo-

mento como uma “fase graciosa” 

de tentativa de resolução daquele 

que é um “problema sério” para a 

Cinemateca e o ICA.

Para 2014 era já sabido que a Cine-

mateca contará com um reforço fi -

nanceiro vindo do Fundo de Fomen-

to Cultural. Segundo anunciou agora 

Barreto Xavier, o ICA deverá, apesar 

de tudo, contar com entre nove e 

dez milhões de euros para apoio à 

produção cinematográfi ca do pró-

ximo ano. Parte destas verbas, no 

entanto, irá para compromissos já 

previamente assumidos — só o res-

tante, num valor não especifi cado 

pelo secretário da Cultura, irá para 

os concursos públicos anuais que 

deveriam ter sido lançados em Outu-

bro e cuja abertura é esperada agora 

para Dezembro. 

O mesmo momento em que são 

esperados também os resultados 

dos concursos a decorrer para a 

substituição de dirigentes de vários 

organismos públicos do sector da 

Cultura, incluindo ICA e Cinemate-

ca, de onde as saídas de José Pedro 

Ribeiro e Maria João Seixas foram 

vistas, por parte de agentes do terre-

no, como o indício de “mais um ano 

zero” na produção nacional.

Com menos é “difícil”
Também entre as situações por re-

solver está a permanência da Com-

panhia Nacional de Bailado (CNB) no 

Teatro Camões, gerido pela empresa 

pública Estamo. Segundo explicado 

ao PÚBLICO em 2012, a CNB paga 

uma renda anual de 175 mil euros 

pelo Camões. É o contrato assinado 

em 1998 e que estipula essa renda 

que a SEC tenta há já cerca de três 

anos renegociar.

Barreto Xavier afi rmou esperar 

que essa negociação dê resultados, 

porém, disse também que “está a ser 

trabalhada uma saída de contingên-

cia” que poderá passar, explicou, 

pelo Centro Cultural de Belém.

Com um orçamento sectorial que 

diz ser de 174,1 milhões de euros, fa-

ce à hipótese de um rectifi cativo que 

reduza ainda essa verba, o sercre-

tário de Estado da Cultura afi rmou 

que “é muito difícil” em 2014 a Cul-

tura viver com menos. “Queremos 

convergir no esforço, mas isto não 

signifi ca que [o sector] possa supor-

tar mais reduções.” 

Política cultural
Vanessa Rato

Mercado da arte
Cláudia Carvalho

“É muito difícil” que a 
Cultura possa “suportar 
mais reduções”, disse ontem 
Barreto Xavier. A casa da 
CNB ainda é um problema

Al Mayassa Hamad bin 
al-Thani, irmã do emir do 
Qatar, foi nomeada este 
mês pela ArtReview a mais 
poderosa do mundo da arte

Al Mayassa 
tem estado 
por trás de alguns 
dos maiores 
negócios do 
mundo da arte 
nos últimos anos
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VENDA JUDICIAL 
MEDIANTE PROPOSTA EM CARTA FECHADA

Tribunal Judicial de Olhão - 2.º Juízo Cível
Processo de Insolvência n.º 1372/12.0TBOLH

Insolvente: Cibele Rosália Ribeiro
Administrador Judicial: Dr. Rúben Jardim de Freitas

Nos Autos acima identifi cados foi designado o dia 28 de No-
vembro de 2013, pelas 11.30 horas, na Rua Doutor Manuel 
Pacheco Nobre, n.º 102 A, 2830-080 Barreiro, na presença 
dos membros da Comissão de Credores, para a abertura de 
propostas que sejam entregues até esse momento, no domi-
cílio profi ssional do Administrador Judicial acima referido, 
pelos interessados na compra do seguinte bem:
Verba 1 - Prédio urbano destinado à habitação, do tipo T3, 
situado no Brancanes, lote 6, freguesia de Quelfes, concelho 
de Olhão. O prédio encontra-se inserido na matriz predial 
urbana sob o artigo 7956.º da freguesia de Quelfes, com o 
valor patrimonial de 117.303,55€, e descrita na Conservató-
ria do Registo Predial de Olhão, sob o n.º 6091/20060420
Valor-Base: 137.058,82€ (cento e trinta e sete mil e cinquen-
ta e oito euros e oitenta e dois cêntimos)
Valor Mínimo de Venda: 116.500,00€ (cento e dezasseis mil 
e quinhentos euros)
Condições: 
Nota 1: As propostas deverão ser sempre iguais ou supe-
riores ao valor mínimo de venda que corresponde a 85% 
do valor-base. 
Nota 2: Os proponentes devem entregar como caução, um 
cheque visado, à ordem da Massa Insolvente de Cibele Ro-
sália Silva Ribeiro, no montante correspondente a 20% do 
valor da proposta para aquisição do bem ou garantia bancá-
ria no mesmo valor (n.º 1 do artigo 824.º do CPC).
Nota 3: As propostas deverão ser entregues em carta fecha-
da, no local e até à hora marcada para a sua abertura. 
O bem encontra-se na posse do Administrador Judicial, Dr. 
Rúben Jardim de Freitas, com domicílio profi ssional na Rua 
Doutor Manuel Pacheco Nobre, n.º 102 A, 2830-080 Barrei-
ro - e-mail: ruben.freitas@rfsai.pt

Público, 21/11/2013 - 1.ª Pub.

VENDA JUDICIAL 
MEDIANTE PROPOSTA EM CARTA FECHADA

Tribunal Judicial de Albufeira - 2.º Juízo Cível
Processo de Insolvência n.º 15/13.9TBABF
Insolvente: Andimar - Sociedade Industrial

de Lavandaria, Lda.
Administrador Judicial: Dr. Rúben Jardim de Freitas

Nos Autos acima identifi cados foi designado o dia 28 de 
Novembro de 2013, pelas 12.30 horas, na Rua Doutor 
Manuel Pacheco Nobre, n.º 102 A, 2830-080 Barreiro, 
na presença dos membros da Comissão de Credores, 
para a abertura de propostas que sejam entregues até 
esse momento, no domicílio profi ssional do Adminis-
trador Judicial acima referido, pelos interessados na 
compra do seguinte bem:
Verba 1 - Viatura ligeira de mercadorias, de marca Ci-
troën, com a matrícula 19-86-XE do ano de 2004, em 
razoável estado de conservação.
Valor-Base: 2.941,18€
Valor Mínimo de Venda: 2.500,00€
Condições: 
Nota 1: As propostas deverão ser sempre iguais ou su-
periores ao valor mínimo de venda que corresponde a 
85% do valor-base. 
Nota 2: Os proponentes devem entregar como caução, 
um cheque visado, à ordem da Massa Insolvente de 
Andimar - Sociedade Industrial de Lavandaria, Lda. no 
montante correspondente a 20% do valor da proposta 
para aquisição do bem ou garantia bancária no mesmo 
valor (n.º 1 do artigo 824.º do CPC).
Nota 3: As propostas deverão ser entregues em car-
ta fechada, no local e até à hora marcada para a sua 
abertura. 
O bem encontra-se na posse do Administrador Judicial, 
Dr. Rúben Jardim de Freitas, com domicílio profi ssio-
nal na Rua Doutor Manuel Pacheco Nobre, n.º 102 A, 
2830-080 Barreiro - e-mail: ruben.freitas@rfsai.pt

Público, 21/11/2013 - 1.ª Pub.

VENDA JUDICIAL 
MEDIANTE PROPOSTA EM CARTA FECHADA

Tribunal de Portalegre - 1.º Juízo Cível
Processo de Insolvência n.º 944/12.7TBPTG

Insolvente: Jorge Luís Missero Marques
Administrador Judicial: Dr. Rúben Jardim de Freitas

Nos Autos acima identifi cados foi designado o dia 28 de 
Novembro de 2013, pelas 11.00 horas, na Rua Doutor Ma-
nuel Pacheco Nobre, n.º 102 A, 2830-080 Barreiro, na pre-
sença dos membros da Comissão de Credores, para a aber-
tura de propostas que sejam entregues até esse momento, 
no domicílio profi ssional do Administrador Judicial acima 
referido, pelos interessados na compra do seguinte bem:
Verba 1 - 1/2 da parte indivisa ou meação da fracção au-
tónoma destinada à habitação, do tipo T4, situado na Rua 
Eutíquio Moreira, n.º A, freguesia da Sé, concelho de Por-
talegre. O prédio encontra-se inscrito na matriz predial ur-
bana sob o artigo 1677.º-H da freguesia da Sé, com o valor 
patrimonial de 31.660,00€, e descrita na Conservatória do 
Registo Predial de Portalegre, sob o n.º 802/19920318-H
Valor-Base: 17.647,06€
Valor Mínimo de Venda: 15.000,00€
Condições: 
Nota 1: As propostas deverão ser sempre iguais ou supe-
riores ao valor mínimo de venda que corresponde a 85% 
do valor-base. 
Nota 2: Os proponentes devem entregar como caução, um 
cheque visado, à ordem da Massa Insolvente de Jorge Luís 
Missero Marques. no montante correspondente a 20% do 
valor da proposta para aquisição do bem ou garantia ban-
cária no mesmo valor (n.º 1 do artigo 824.º do CPC).
Nota 3: As propostas deverão ser entregues em carta fe-
chada, no local e até à hora marcada para a sua abertura. 
O bem encontra-se na posse do Administrador Judicial, 
Dr. Rúben Jardim de Freitas, com domicílio profi ssional 
na Rua Doutor Manuel Pacheco Nobre, n.º 102 A, 2830-
080 Barreiro - e-mail: ruben.freitas@rfsai.pt

Público, 21/11/2013 - 1.ª Pub.

VENDA JUDICIAL 
MEDIANTE PROPOSTA EM CARTA FECHADA

Tribunal Judicial de Setúbal - 2.º Juízo Cível
Processo de Insolvência n.º 2291/13.8TBSTB 

Insolvente: Joaquim Fernando dos Santos Almeida e Ana Luísa 
Batista Pica Almeida

Administrador Judicial: Dr. Rúben Jardim de Freitas

Nos Autos acima identifi cados foi designado o dia 28 de No-
vembro de 2013, pelas 12.00 horas, na Rua Doutor Manuel 
Pacheco Nobre, n.º 102 A, 2830-080 Barreiro, na presença dos 
membros da Comissão de Credores, para a abertura de pro-
postas que sejam entregues até esse momento, no domicílio 
profi ssional do Administrador Judicial acima referido, pelos 
interessados na compra do seguinte bem:
Verba 1 - Fracção autónoma destinada à habitação, do tipo 
T4, situado na Rua Fernão Mendes Pinto, n.º 4, freguesia de 
Setúbal (S. Sebastião), concelho de Setúbal. O prédio encon-
tra-se inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 16493.º-S 
da freguesia da Setúbal (S. Sebastião), com o valor patrimo-
nial de 78.116,18€, e descrita na Conservatória do Registo 
Predial de Setúbal, sob o n.º 2510/19911213-S.
Valor-Base: 75.764,71€
Valor Mínimo de Venda: 64.400,00€
Condições: 
Nota 1: As propostas deverão ser sempre iguais ou superiores 
ao valor mínimo de venda que corresponde a 85% do valor-
base. 
Nota 2: Os proponentes devem entregar como caução, um 
cheque visado, à ordem da Massa Insolvente de Joaquim Fer-
nando dos Santos Almeida e Ana Luísa Batista Pica Almeida 
no montante correspondente a 20% do valor da proposta para 
aquisição do bem ou garantia bancária no mesmo valor (n.º 1 
do artigo 824.º do CPC).
Nota 3: As propostas deverão ser entregues em carta fechada, 
no local e até à hora marcada para a sua abertura. 
O bem encontra-se na posse do Administrador Judicial, Dr. 
Rúben Jardim de Freitas, com domicílio profi ssional na Rua 
Doutor Manuel Pacheco Nobre, n.º 102 A, 2830-080 Barreiro 
- e-mail: ruben.freitas@rfsai.pt

Público, 21/11/2013 - 1.ª Pub.
Amadora

Limitado ao stock existente. A aquisição do produto implica a compra do jornal.

QUINTA, 28 DE NOVEMBRO, POR +11,95€

�������	�	
��
���	�	�	
�����	��	���	���	��������	����	���������	��	������	���	
������	�
�����	�������	�����	�����	������	���	!"��	�#����	�	�����	���	�	���	
����	��#
�	�	$#���������	��	���%�	�	&
�&�����	��	���'������	��	�����	!��������



39PÚBLICO, QUI 21 NOV 2013 CLASSIFICADOS

´ 

-

Faz-se saber que nos autos acima identifi cados, encontra-se de-
signado o próximo dia 29 de Novembro de 2013 às 09:30 horas 
no Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Loures - 1.ª 
Vara de Competência Mista para abertura de propostas, que sejam 
entregues até esse momento, na Secretaria do Tribunal, pelos inte-
ressados, propostas essas que se façam acompanhar de cópia do 
respectivo BI, no caso de serem remetidas pelo correio, ou median-
te exibição de tal documento, se apresentadas pessoalmente, para 
efeitos de compra do seguinte bem:
Verba Única - Fracção autónoma designada pela letra “M corres-
pondente ao 5.º andar direito, do prédio urbano em regime de pro-
priedade horizontal sito na Rua Eugénio de Castro, n.º 13, freguesia 
de Odivelas, descrito na C.R.P. de Odivelas sob o n.º 3999, e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 6410 da mencionada fregue-
sia, VALOR-BASE - € 61.341,67 será aceite a proposta de melhor 
preço acima do valor de € 52.140,42 que corresponde a 85% do 
valor-base.
Os proponentes devem juntar à sua proposta, como caução, che-
que visado, à ordem do Solicitador de Execução, no montante cor-
respondente a 5% do valor-base dos bens, ou garantia bancária no 
mesmo valor (Artigo 824.º do CPC).
O bem pertence à executada Maria Antónia Marques Fortio, residen-
te na Rua Eugénio de Castro n.º 13 - 5.º D, Urbanização da Codivel, 
2675-232 Odivelas. 
É o fi el depositário que o deve mostrar a pedido do(s) interessado(s) 
até à data que antecede a abertura de propostas.
Foram afi xados editais na Junta de Freguesia de Odivelas e na porta 
do prédio.

O Agente de Execução - Helder Rodrigues
Av. 5 de Outubro, 156 - 3.º, 1050-062 LISBOA

Telf. 21 848 12 29 - Fax 21 315 73 63 - e.mail: 3268@solicitador.net
Horário de atendimento: Dias úteis das 9.00 às 11.00h

Público, 21/11/2013 - 2.ª Pub.

EDITAL DE VENDA
Nos termos do disposto no Artigo 817.º do Código de Processo Civil

HELDER RODRIGUES
Agente de Execução

Cédula n.º 3268

Processo: 6839/13.7TCLRS
VALOR: 85.878,34 €

Exequente(s): Banco Espírito Santo, S.A.
Executado(s): José Manuel Maximino Mira

e Maria Antónia Marques Fortio
Referência Interna: PE/1445/2012

TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES
E DE COMARCA DE LOURES

1.ª Vara de Competência Mista

Faz-se saber que nos autos acima identifi cados, encontra-se desig-
nado o próximo dia 03 de Dezembro de 2013 pelas 09.20 horas no 
Tribunal de Família e Menores e de Comarca do Seixal - 1.º Juízo, 
para abertura de propostas, que sejam entregues até esse momen-
to, na Secretaria do Tribunal, pelos interessados, propostas essas 
que se façam acompanhar de cópia do respectivo BI/CC, no caso 
de serem remetidas pelo correio, ou mediante exibição de tal do-
cumento, se apresentadas pessoalmente, para efeitos de compra 
do seguinte bem:
Verba Única - prédio urbano em regime de propriedade horizontal 
sito na Rua Cândido de Oliveira, Lote A-9, correspondente ao rés-
do-chão direito, fracção B, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Benavente, sob o n.º 2436 e inscrito na matriz sob o n.º 
4999 da freguesia de Samora Correia.
VALOR-BASE - € 90.000,00 será aceite a proposta de melhor preço 
acima do valor de € 76.500,00 que corresponde a 85% do valor-
base;
Os proponentes devem juntar à sua proposta, como caução, che-
que visado, à ordem do Agente de Execução, no montante corres-
pondente a 5% do valor-base dos bens, ou garantia bancária no 
mesmo valor. (Artigo 897.º do CPC).
O bem pertence à executada Maria de Fátima Pereira Rocha, resi-
dente na Rua do Marinheiro, Lote 4515, Pinhal de Frades - 2840-329 
Seixal. 
É o fi el depositário que o deve mostrar a pedido do(s) interessado(s) 
até à data que antecede a abertura de propostas.
Foram afi xados editais na Junta de Setúbal (São Sebastião) e na 
porta do prédio. 

O Agente de Execução - Helder Rodrigues
Av. 5 de Outubro, 156 - 3.º, 1050-062 LISBOA

Telf. 21 848 12 29 - Fax 21 315 73 63 - e.mail: 3268@solicitador.net
Horário de atendimento: Dias úteis das 9.00 às 11.00h

Público, 21/11/2013 - 1.ª Pub.

EDITAL DE VENDA
Nos termos do disposto no Artigo 890.º do Código de Processo Civil

HELDER RODRIGUES
Agente de Execução

Cédula n.º 3268

Processo: 5649/09.3TBSXL
VALOR: 11.240,70 €

Exequente: Banco Espírito Santo, S.A. 
Executados: Maria de Fátima Pereira 

Rocha e outros
Referência Interna: PE/1023/2009

TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES E DE 
COMARCA DO SEIXAL

1.º Juízo Cível

Faz-se saber que nos autos acima identifi cados, encontra-se desig-
nado o próximo dia 05 de Dezembro de 2013 pelas 09.30 horas 
no Tribunal Judicial de Setúbal - Vara de Competência Mista, para 
abertura de propostas, que sejam entregues até esse momento, na 
Secretaria do Tribunal, pelos interessados, propostas essas que se 
façam acompanhar de cópia do respectivo BI/CC, no caso de serem 
remetidas pelo correio, ou mediante exibição de tal documento, se 
apresentadas pessoalmente, para efeitos de compra do seguinte 
bem:
Verba Única - prédio urbano em regime de propriedade horizontal 
sito na Rua Pulido Valente, n.º 7 correspondente ao rés-do-chão 
frente fração A, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Setúbal sob a fi cha n.º 3726 e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 16164 da freguesia de Setúbal (São Sebastião) - Serviço 
de Setúbal-1.
VALOR-BASE - € 40.455,61 será aceite a proposta de melhor preço 
acima do valor de € 34.387,27 que corresponde a 85% do valor-
base;
Os proponentes devem juntar à sua proposta, como caução, che-
que visado, à ordem do Agente de Execução, no montante corres-
pondente a 5% do valor-base dos bens, ou garantia bancária no 
mesmo valor. (Artigo 897.º do CPC).
O bem pertence à executada Anabela Barão Poupinha, residente na 
Rua Pulido Valente, n.º 7 R/C Fte., 2910-642 Setúbal. 
É o fi el depositário que o deve mostrar a pedido do(s) interessado(s) 
até à data que antecede a abertura de propostas.
Foram afi xados editais na Junta de Setúbal (São Sebastião) e na 
porta do prédio. 

O Agente de Execução - Helder Rodrigues
Av. 5 de Outubro, 156 - 3.º, 1050-062 LISBOA

Telf. 21 848 12 29 - Fax 21 315 73 63 - e.mail: 3268@solicitador.net
Horário de atendimento: Dias úteis das 9.00 às 11.00h

Público, 21/11/2013 - 1.ª Pub.

EDITAL DE VENDA
Nos termos do disposto no Artigo 890.º do Código de Processo Civil

HELDER RODRIGUES
Agente de Execução

Cédula n.º 3268

Processo: 4902/05.0TBSTB  
VALOR: 68.774,54 €

Exequente: Banco Espírito Santo, S.A. 
Executada: Anabela Barão Poupinha 

e outros
Referência Interna: PE/97/2013

TRIBUNAL JUDICIAL DE SETÚBAL
Vara de Competência Mista

AVISO
M/F

Faz-se público que se encontram abertos procedimentos concur-
sais para o recrutamento de cargos de direcção intermédia de 3.º 
grau da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
NOVA de Lisboa, com vista ao preenchimento de quatro lugares de 
dirigente intermédio de 3.º grau, no cumprimento do n.º 2 do arti-
go 21.º do Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos 
da administração central, regional e local do Estado, aprovado pela 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 
64/2011, de 22 de Dezembro.
Os postos de trabalho caracterizam-se pelo desempenho das fun-
ções defi nidas no Regulamento n.º 121/2013, publicado na 2.ª Série 
do Diário da República, de 3 de Abril de 2013, com as competências 
defi nidas no Regulamento dos Serviços da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa, publicado 
através do Despacho (extracto) n.º 2992/2010, na 2.ª Série do Diário 
da República, de 15 de Fevereiro.
Podem candidatar-se a este procedimento concursal os trabalhado-
res com relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-
nado, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício 
de funções de direcção, coordenação e controlo e que reúnam os 
requisitos exigidos. 
O referido procedimento concursal será publicitado até ao segundo 
dia útil seguinte à publicação do aviso na 2.ª Série do Diário da Re-
pública, durante 10 dias úteis, na bolsa de emprego público (BEP 
- www.bep.gov.pt), contendo a indicação dos requisitos formais de 
provimento, perfi l exigido e composição do júri.

Av.ª de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa, Telefone +351 217 908 300

O Director - Prof. Doutor João Costa
Almada
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Anúncio - Consulta Pública
Avaliação de Impacte Ambiental

Projecto: Infraestruturas da Alteração do Plano de Pormenor da 
Zona Industrial de Arcos

Proponente: Câmara Municipal de Estremoz
Licenciador: Câmara Municipal de Estremoz

O projecto acima mencionado está sujeito a um procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental, conforme estabelecido na alínea b) do n.º 3 do Anexo II 
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.

Este projecto localiza-se na freguesia de Arcos, pertencente ao concelho de 
Estremoz.

Nos termos e para efeitos do preceituado nos n.ºs 1 e 2 do art.º 14.º e nos art.ºs
22.º, 23.º, 24.º, 25.º e 26.º do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, enquanto 
Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental, informa que o Estudo de Impacte 
Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, se encontra disponível para Consulta 
Pública, durante 25 dias úteis, de 21 de Novembro a 26 de Dezembro de 
2013, nos seguintes locais:

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
Av. Eng.º Arantes e Oliveira, n.º 193, 7004-514 Évora

Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal, 2611-865 Amadora

Câmara Municipal de Estremoz
Rossio Marquês de Pombal, 7100-513 Estremoz

O Resumo Não Técnico pode ainda ser consultado na Junta de Freguesia de Arcos, 
Concelho de Estremoz, encontrando-se também disponível na Internet (www.
ccdr-a.gov.pt).

No âmbito do processo de Consulta Pública, serão consideradas e apreciadas 
todas as opiniões e sugestões apresentadas por escrito, desde que relacionadas 
especifi camente com o projecto em avaliação. Essas exposições deverão ser 
dirigidas ao Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo até à data do termo da Consulta Pública.

O licenciamento do projecto só poderá ser concedido após Declaração de Impacte 
Ambiental Favorável ou Condicionalmente Favorável, emitida pelo Senhor Secretário 
de Estado do Ambiente, ou decorrido o prazo para a sua emissão.

A Declaração de Impacte Ambiental deverá ser emitida até 20/03/2014.

Évora, 15 de Novembro de 2013

O Vice-Presidente - Roberto Grilo

MINISTRO ADJUNTO
E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Anúncio - Consulta Pública
Avaliação de Impacte Ambiental

Projecto: Licenciamento da Pedreira “Viana FB”
Proponente: FABRIMAR - Indústria de Rochas e Equipamentos, S.A.
Licenciador: Direcção Regional de Economia do Alentejo

O projecto acima mencionado está sujeito a um procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental, conforme estabelecido na alínea a) do n.º 2 do Anexo II 
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.

Este projecto localiza-se na freguesia de Viana do Alentejo, pertencente ao 
concelho de Viana do Alentejo.

Nos termos e para efeitos do preceituado nos n.ºs 1 e 2 do art.º 14.º e nos art.ºs
22.º, 23.º, 24.º, 25.º e 26.º do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, enquanto 
Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental, informa que o Estudo de Impacte 
Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, se encontra disponível para Consulta 
Pública, durante 25 dias úteis, de 22 de Novembro a 27 de Dezembro de 
2013, nos seguintes locais:

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
Av. Eng.º Arantes e Oliveira, n.º 193, 7004-514 Évora

Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal, 2611-865 Amadora

Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Rua Brito Camacho, 26, 7090-237 Viana do Alentejo

O Resumo Não Técnico pode ainda ser consultado na Junta de Freguesia de Viana 
do Alentejo, Concelho de Viana do Alentejo, encontrando-se também disponível na 
Internet (www.ccdr-a.gov.pt).

No âmbito do processo de Consulta Pública, serão consideradas e apreciadas 
todas as opiniões e sugestões apresentadas por escrito, desde que relacionadas 
especifi camente com o projecto em avaliação. Essas exposições deverão ser 
dirigidas ao Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo até à data do termo da Consulta Pública.

O licenciamento do projecto só poderá ser concedido após Declaração de Impacte 
Ambiental Favorável ou Condicionalmente Favorável, emitida pelo Senhor Secretário 
de Estado do Ambiente, ou decorrido o prazo para a sua emissão.

A Declaração de Impacte Ambiental deverá ser emitida até 12/03/2014.

Évora, 15 de Novembro de 2013

O Vice-Presidente - Roberto Grilo

MINISTRO ADJUNTO
E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Agente de Execução, Alexandra Gomes 
CPN 4009, com endereço profi ssional em 
Rua Dom Sancho I, n.º 17 A/B , 2800-712 
Almada.
Nos termos do disposto no artigo 817.º do 
Código de Processo Civil, anuncia-se a ven-
da dos bens adiante designados:
Bens em Venda
TIPO DE BEM: Imóvel
VERBA 1 - ARTIGO MATRICIAL: 1730 da 
freguesia de Malveira - Serviço de Finanças 
de Mafra.
DESCRIÇÃO: Fracção autónoma destina 
a habitação designada pela letra “AR” em 
regime de propriedade horizontal no distrito 
de Lisboa, concelho de Mafra, União das 
Freguesias de Malveira e São Miguel de Alca-
niça, sito na Rua Venda do Valador, n.º 19, 1.º 
piso, Bloco B 6B, inscrito na respectiva matriz 
sob o artigo 1730 do Serviço de Finanças de 
Mafra e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Mafra sob o número 1265.
PENHORADO EM: 29/11/2010
INTERVENIENTES ASSOCIADOS AO BEM:
EXECUTADOS: Carlos Francisco de Lemos 
Fernandes, Documento de Identifi cação: 
9725801, NIF: 180.575.597 e Leonor Maria 
Sanches Fiúza de Lemos Fernandes, Do-
cumento de Identifi cação: 7325461, NIF: 
195.687.400 residentes na Rua Venda do 
Valador, n.º 19, edifício 4, 2.ºB, freguesia de 

Malveira, Concelho de Mafra, casados entre 
si no regime de comunhão de adquiridos. 
MODALIDADE DA VENDA: Venda mediante 
propostas em carta fechada, a serem entre-
gues na Secretaria do supra-mencionado Tri-
bunal, pelos interessados na compra, fi cando 
como data para abertura das propostas o dia 
2 de Dezembro de 2013, pelas 10.30 horas.
VALOR-BASE DA VENDA: 91.088,53 €, sendo 
que serão aceites propostas iguais ou supe-
riores a 77.425,25€, que corresponde a 85% 
do referido valor-base, por força de aplicação 
do disposto no artigo 6.º n.º 1 e artigo 816.º 
n.º 2 ambos do C.P.Civil.
Será aceite a proposta de melhor preço, 
acima dos valores acima identifi cados, 
correspondente a 85% do valor-base de 
cada verba.
A sentença que se executa está pendente de 
recurso ordinário: Não
Está pendente oposição à execução: Não
Está pendente oposição à penhora: Não
Está pendente de sentença de reclamação 
de créditos: Não
A Agente de Execução  - Alexandra Gomes

Rua D. Sancho I, n.º 17 A/B - 2800-712 
Almada

E-mail: 4009@solicitador.net
Telf.: 210 833 058 - Fax: 212 743 259

Público, 20/11/2013 - 1.ª Pub.

COMARCA DA GRANDE LISBOA NOROESTE - SINTRA
Juízo de Execução - Juiz 1

ANÚNCIO DE VENDA

Processo 23148/09.1T2SNT - Execução Comum
Ref. Interna:  PE/332/2009

Exequente: Caixa Económica Montepio Geral
Executado(s): Carlos Francisco de Lemos Fernandes e outros

ALEXANDRA GOMES
Agente de Execução

CPN 4009

Agente de Execução, Alexandra Gomes 
CPN 4009, com endereço profi ssional em 
Rua D. Sancho I, n.º 17 A/B, 2800-712 
Almada.
Nos termos do disposto no artigo 817.º 
do Código de Processo Civil, anuncia-se a 
venda dos bens adiante designados:
Bens em Venda
TIPO DE BEM: Imóvel
VERBA 1 - ARTIGO MATRICIAL: 10935 da 
freguesia de Algueirão-Mem Martins - Servi-
ço de Finanças de Sintra 2 - Algueirão.
DESCRIÇÃO: Fracção Autónoma desig-
nada pela letra “H”, correspondente ao 
primeiro andar “B” do prédio urbano, em 
regime de propriedade horizontal, sita na 
Rua Cidade de Coimbra, n.º 21, Casal da 
Cavaleira, Mem Martins, Sintra, descrita 
na 1.ª Conservatória do Registo Predial 
de Sintra, sob o n.º 6170 da freguesia de 
Algueirão - Mem Martins, inscrita na matriz 
predial urbana, da mesma freguesia, sob o 
artigo 10935, destinada a habitação, com 
um lugar de estacionamento devidamente 
demarcado na segunda cave.
PENHORADO EM: 05-11-2010
INTERVENIENTES ASSOCIADOS AO BEM:
EXECUTADOS: Jesus Martinez Garcia, 
NIF: 237430290, solteiro, maior, residente 
na Avenida Pedro Álvares Cabral, lote 17, 
4.º frente, Rio de Mouro, Sintra; Maria Del 

Carmen Navarro Agudo, NIF: 237430355, 
solteira, maior, residente na Avenida Pedro 
Álvares Cabral, lote 17 - 4.º frente, Rio de 
Mouro, Sintra.
MODALIDADE DA VENDA: Venda mediante 
propostas em carta fechada, a serem entre-
gues na Secretaria do supra-mencionado 
Tribunal, pelos interessados na compra, 
fi cando como data para abertura das pro-
postas o dia 2 de Dezembro de 2013, pelas 
10:30 Horas.
VALOR-BASE DA VENDA:  98.365,00 euros, 
sendo que serão aceites propostas iguais 
ou superiores a 83.610,25 euros, que cor-
responde a 85% do valor-base.
Será aceite a proposta de melhor preço, 
acima dos valores acima identifi cados, 
correspondente a 85% do valor-base de 
cada verba.
A sentença que se executa está pendente 
de recurso ordinário: Não
Está pendente oposição à execução: Não
Está pendente oposição à penhora: Não
Está pendente reclamação de créditos: 
Não
A Agente de Execução - Alexandra Gomes
Rua D. Sancho I, n.º 17 A/B - 2800-712 Almada

E-mail: 4009@solicitador.net
Telf.: 210 833 058 - Fax: 212 743 259

Público, 20/11/2013 - 1.ª Pub.

COMARCA DA GRANDE LISBOA - NOROESTE - SINTRA
Juízo de Execução - Juiz 1

ANÚNCIO DE VENDA

Processo n.º 24619/09.5T2SNT - Execução Comum
Ref. Interna:  PE/392/2009

Exequente: Caixa Económica Montepio Geral
Executado(s): Jesus Martinez Garcia e Maria Del Carmen 

Navarro Agudo

ALEXANDRA GOMES
Agente de Execução

CPN 4009

VENDA JUDICIAL 
MEDIANTE PROPOSTA EM CARTA FECHADA

Tribunal Judicial de Albufeira - 2.º Juízo Cível
Processo de Insolvência n.º 15/13.9TBABF

Insolvente: Andimar - Sociedade Industrial de Lavandaria, Lda.
Administrador Judicial: Dr. Rúben Jardim de Freitas

Nos Autos acima identifi cados foi designado o dia 28 de Novembro de 2013, 
pelas 10:00 horas, na Rua Doutor Manuel Pacheco Nobre, n.º 102 A, 2830-
080 Barreiro, na presença dos membros da Comissão de Credores, para a 
abertura de propostas que sejam entregues até esse momento, no domicílio 
profi ssional do Administrador Judicial acima referido, pelos interessados na 
compra dos seguintes bens:

Condições: 
Nota 1: As propostas deverão ser sempre iguais ou superiores ao valor míni-
mo de venda que corresponde a 85% do valor-base. 
Nota 2: Os proponentes devem entregar como caução, um cheque visado, 
à ordem da Massa Insolvente de Andimar - Sociedade Industrial de Lavan-
daria, Lda. no montante correspondente a 20% do valor da proposta para 
aquisição do bem ou garantia bancária no mesmo valor (n.º 1 do artigo 824.º 
do CPC).
Nota 3: As propostas deverão ser entregues em carta fechada, no local e até 
à hora marcada para a sua abertura. 
Os bens encontram-se na posse do Administrador Judicial, Dr. Rúben Jar-
dim de Freitas, com domicílio profi ssional na Rua Doutor Manuel Pacheco 
Nobre, n.º 102 A, 2830-080 Barreiro – e-mail: ruben.freitas@rfsai.pt

Público, 21/11/2013 - 1.ª Pub.

Verba Unid. Descrição dos bens Val.
base

Val.
Mínimo

1 1 Máquina de engomar PONY 20065 INZA-
GO (MI) Italy 588,24 500,00

2 1 Extintor de CO2 de 6 Kg 8,82 7,50

3 1 Balança Simão Vaz com capacidade 
para 200 Kg 411,76 350,00

4 1 Calandra para engomar em mau estado de 
conservação de marca KAAN 588,24 500,00

5 1 Conjunto de prateleiras em PVC 29,41 25,00

6 2 Impressoras OKI Microline 192 Elite 
em REC 23,53 20,00

7 1 Computador com torre, ecran, teclado e rato 58,82 50,00

8 1 Secretária metálica com 1 bloco de gavetas 
com uma cadeira a cx lixo MEC 29,41 25,00

9 1 Conjunto de 2 prateleiras em PVC para 
papel 2,94 2,50

10 1 Secretária metálica em L com 2 blocos de 
gavetas com uma cadeira a cx lixo MEC 47,06 40,00

11 1 Armário de arquivo metálico com duas 
portas 23,53 20,00

12 1 Conjunto de prateleiras metálicas 29,41 25,00

13 1 Calandra para engomar em razoável estado 
de conservação de marca Miele 210 1.764,71 1.500,00

14 1 Balança Omega com capacidade para 300 Kg 470,59 400,00
15 1 Máquina de lavar de Marca Miele WZ 5972 176,47 150,00

16 1 Máquina de lavar de Marca Miele Electronic 
WS 5514 352,94 300,00

17 1 Máquina de lavar de Marca Miele 352,94 300,00
18 1 Máquina de lavar de Marca Miele 352,94 300,00
19 1 Secador de roupa Miele 58,82 50,00
20 1 Máquina de lavar de Marca Miele 411,76 350,00
21 1 Máquina de lavar de Marca Miele 411,76 350,00
22 1 Máquina de lavar de Marca Miele 294,12 250,00
23 1 Máquina de lavar de Marca Miele 294,12 250,00
24 1 Máquina de lavar de Marca Miele pequena 58,82 50,00
25 1 Máquina de lavar de Marca Miele pequena 58,82 50,00
26 1 Secador de roupa Miele 29,41 25,00
27 2 Cubas plásticas para água 58,82 50,00
28 1 Bomba de água ESPA 58,82 50,00
29 1 Caixa em alumínio para roupa com rodízios 58,82 50,00

30 7 Cubas metálicas para armazenamento 
de roupa 82,35 70,00
Valor total dos bens apreendidos: 7.188,24 6.110,00

TRIBUNAL JUDICIAL 
DE OEIRAS

1.º Juízo Competência Cível
Processo n.º 6850/13.0TBOER

ANÚNCIO
Interdição / Inabilitação
Requerente: Ministério Público 
da Comarca de Oeiras
Requerido: Vítor Manuel Mau-
rício Correia
Faz-se saber que foi distribu-
ída neste tribunal, a ação de 
Interdição/Inabilitação em que 
é requerido Vítor Manuel Mau-
rício Correia, com residência 
em domicílio: Rua 7 de Ju-
nho, 57, Barcarena, 2745-000 
Barcarena, para efeito de ser 
decretada a sua interdição por 
anomalia psíquica.
N/Referência: 12942103
Oeiras, 12-11-2013

A Juíza de Direito
Dr.ª Helena Amaral Brito

A Ofi cial de Justiça
Estrela Rosinha

Público, 21/11/2013

SALOMÃO 
SEQUERRA AMRAM

Sua Família participa o seu falecimento e que o funeral 
se realiza hoje, dia 21, pelas 13.00 horas, no Cemitério 
Israelita de Lisboa (Rua Afonso III, n.º 44). Serão 
realizadas cerimónias religiosas na Sinagoga Shaaré 
Tikvah (Rua Alexandre Herculano, n.º 59, em Lisboa), 
hoje, dia 21, às 19.30 horas e amanhã, 6.ª feira, às 
09.00 horas.

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

Serviço Funerário Permanente 24 horas

Loja online Público:
http://loja.publico.pt

Lisboa

Quiosque Colombo

C. C. Colombo

Av. Lusíada

1500-392 

Tel. 210 105 050

Porto

Tab. Fonte da Moura, Lda

Av. Antunes Guimarães,

n.º 61 

4100-079

Tel. 226 181 442

Aqui encontra

produtos exclusivos

Público e Classifi cados

A ALZHEIMER PORTUGAL é uma Instituição Particular de Solidariedade Social fundada em 
1988. É a única organização em Portugal especifi camente constituída para promover a qualidade de 
vida das pessoas com demência e dos seus familiares e cuidadores.
A ALZHEIMER PORTUGAL apoia as Pessoas com Demência e as suas Famílias através de uma 
equipa multidisciplinar de profi ssionais, com experiência na Doença de Alzheimer.
Os serviços prestados pela ALZHEIMER PORTUGAL incluem Informação sobre a doença, 
Formação para cuidadores formais e informais, Apoio Domiciliário, Centros de Dia, Apoio Social e 
Psicológico e Consultas Médicas de Especialidade.

www.alzheimerportugal.org

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 e Centro de Dia “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
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JÓIAS
OURO

PRATAS
ANTIGAS E MODERNAS
MOEDAS•NOTAS•RELÓGIOS DE BOLSO

Relógios de pulso antigos
ou modernos de boas marcas

Rua de S. Nicolau, 113 loja - 1100-548 Lisboa
Tel. 21 346 99 50 - Fax 21 343 00 65

Email: dobrao@net.novis.pt
Metro Baixa Chiado. Saída pela Rua do Crucifi xo.

✧ANTIGUIDADES✧

COMPRAMOS/VENDEMOSCOMPRAMOS/VENDEMOS
www.dobrao.pt

AVALIADOR OFICIAL CREDENCIADO
PELA CASA DA MOEDA (INCM)

Processo n.º 2847/03.7TCSNT; Valor. 85.146,06 
€; Ref. Interna - PE 25/2003;
Nos autos acima identifi cados, em que é exe-
quente Caixa Geral de Depósitos, SA e executado 
Joaquim Fortes Aires, encontra-se designado 
o dia 21 de Janeiro de 2014, pelas 09h30m, no 
Tribunal da Comarca da Grande Lisboa  - Noro-
este Sintra - Juízo de Execução - Juiz 2, para a 
abertura de propostas, que sejam entregues até 
às 14.00 horas de véspera, na secretaria do re-
ferido Tribunal, pelos interessados na compra do 
seguinte bem: verba única - Prédio urbano, desig-
nado pela fracção “M”, sito no Casal do Cotão na 
Rua Cidade de Castelo Branco, correspondente 
ao rés-do-chão C, Freguesia de São Marcos, con-
celho de Sintra, inscrito na matriz sob o artigo 604 
descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Agualva-Cacém, sob o n.º 312.
VALOR-BASE DA VENDA: 60.000,00 €.
Serão aceites propostas de melhor preço igual ou 
acima de 85% do valor-base anunciado.
É fi el depositário do imóvel o executado Joaquim 
Fortes Aires com o n.º contribuinte 152613927 o 
qual deve mostrar o bem caso lhe seja solicitado.
Não se encontra pendente qualquer oposição à 
execução. Não existem créditos reclamados.
Entrega de propostas: As propostas devem ser 
entregues na Secretaria do Tribunal da Comarca 
da Grande Lisboa - Noroeste Sintra - Juízo de 
Execução - Juiz 2, até às 14h00m do dia 20 de 
Janeiro de 2014, em envelope fechado, com a in-
dicação do número do processo executivo, nome 

da exequente e executado, devendo juntar-lhe a 
identifi cação (fotocópias do B.I. e Cartão de Con-
tribuinte) e assinatura do proponente, excepto se 
o proponente estiver presente na abertura de pro-
postas, deve constar ainda o preço oferecido.
Caução e depósito do preço: No acto da venda 
deve ser depositado à ordem da Agente de 
Execução 20% do valor anunciado para venda, 
ou garantia bancária no mesmo valor, e a totali-
dade ou parte dos preços em falta no prazo de 
quinze dias após a venda, nos termos do artigo 
824.º do C.P.C.
Os pagamentos poderão ser efectuados por 
entrega de cheque visado à ordem da Agente 
de Execução, ou por depósito na conta cliente 
da mesma, aberta no Millennium BCP, com o NIB 
003300004524819906405, indicando como refe-
rência o número do processo em epígrafe.
Ao valor de venda acrescerão os impostos devi-
dos, nomeadamente IMT e Imposto de Selo.
Este Edital encontra-se afi xado na porta do 
imóvel, na respectiva Junta de Freguesia e no 
Tribunal.
São também publicados dois anúncios consecuti-
vos no jornal Público.

A Agente de Execução - Maria Leonor Cosme
Rua José Bento Costa n.º 9, R/C Dt.º

Portela de Sintra - 2710-428 Sintra
Telef. 219106820 - Fax 219106829

e.mail: 1389@solicitador.net

Público, 21/11/2013 - 2.ª Pub.

TRIBUNAL COMARCA DA GRANDE LISBOA
NOROESTE - SINTRA - JUÍZO DE EXECUÇÃO - JUIZ 2

Execução Comum

EDITAL DE VENDA DO IMÓVEL
- ABERTURA DE PROPOSTAS

MARIA LEONOR COSME
Agente de Execução

Cédula 1389

EDITAL

RUI FREITAS RODRIGUES, Presidente do Conselho de De-
ontologia do Porto da Ordem dos Advogados Portugueses, 
em cumprimento do disposto nos artigos n.ºs 137.º e 169.º 
do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei 
15/2005, de 26 de janeiro;
Faz saber publicamente que, por Acórdão do Conselho de 
Deontologia do Porto de 14 de dezembro de 2012, con-
fi rmado por Acórdão da 3.ª secção do Conselho Superior 
de 7 de junho de 2013, foi aplicada à Sra. Dra. Maria do 
Céu Cardoso Ferreira, que profi ssionalmente usa o nome 
abreviado de Maria do Céu Ferreira, com escritório na co-
marca do Peso da Régua, portador da cédula profi ssional 
n.º 8526-P, a pena disciplinar de suspensão do exercício 
da advocacia pelo período de 1 (um) ano, bem como na 
sanção acessória de restituir à participante o valor das 
tornas no montante de € 18.310,00, por violação dos de-
veres previstos nos artigos 83.º, 95/1/a, 96.º/1/2 e 100.º do 
Estatuto da Ordem dos Advogados em vigor - Lei 15/2005, 
de 26 de janeiro. 
O cumprimento da presente pena teve o seu início em 2 de 
setembro de 2013, dia em que o aludido Acórdão do Conse-
lho de Deontologia de 14 de dezembro de 2012, confi rmado 
por Acórdão da 3.ª Secção do Conselho Superior de 7 de 
junho de 2013, formou caso resolvido na ordem jurídica 
interna da Ordem dos Advogados.

Porto, 6 de novembro de 2013

 Rui Freitas Rodrigues Margarida Santos
 Presidente do Conselho de Deontologia Diretora de Serviços

ORDEM DOS ADVOGADOS
CONSELHO DE DEONTOLOGIA DO PORTO

RUI FREITAS RODRIGUES, Presidente do Conselho de Deontologia do Porto da Ordem dos Advoga-
dos Portugueses, em cumprimento do disposto nos artigos n.ºs 137.º e 169.º do Estatuto da Ordem 
dos Advogados, aprovado pela Lei 15/2005, de 26 de janeiro;
Faz saber publicamente que foi aplicada ao Sr. Dr. Alfredo Manuel de Faria da Cunha Lima, que 
profi ssionalmente usa o nome abreviado de Manuel Cunha Lima, com escritório na comarca do 
Porto, portador da cédula profi ssional n.º 2638-P:

a) No âmbito do processo disciplinar n.º 328/2006-P/D (incorporado o processo disciplinar n.º 
693/2006-P/D e Apenso 286/2007-P/D), por acórdão do plenário do Conselho de Deontologia 
do Porto de 18 de novembro de 2010, confi rmado por Acórdão da 3.ª Secção do Conselho 
Superior de 4 de novembro de 2011, foi aplicada a pena disciplinar de Suspensão, pelo pe-
ríodo de 8 (oito) anos, por violação dos deveres previstos nos artigos 53.º/1/3, 76.º/a, 79.º 
e 83.º/e/d, do Estatuto da Ordem dos Advogados em vigor à data da prática dos factos - Lei 
80/2001, de 20 de julho, no concerne ao processo disciplinar n.º 328/2006-P/D e art.ºs 53.º, 
83.º/c/d/g/h/i e 76.º do Estatuto da Ordem dos Advogados em vigor à data da prática dos 
factos - Lei 80/2001, de 20 de julho, relativamente ao provesso disciplinar 693/2006-P/D e 
Apenso 286/2006-P/D.
b) No âmbito do processo disciplinar n.º 95/2005-P/D, por Acórdão do Conselho de Deonto-
logia do Porto de 30 de junho de 2006, confi rmado por acórdão da 1.ª secção do Conselho 
Superior de 5 de junho de 2009, a pena disciplinar de suspensão pelo período de 2 (dois) anos, 
por violação do disposto nos artigos 76.º, n.º 1 e 53.º do Estatuto da Ordem dos Advogados 
em vigor à data da prática dos factos - Lei 80/2001, de 20 de julho.
c) Em cúmulo jurídico, por Acórdão do Conselho de Deontologia do Porto de 28 de junho de 
2013, a pena única de suspensão pelo período de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses.

O cumprimento da presente pena teve o seu início em 12 de outubro de 2011, dia em que se con-
sidera o arguido notifi cado no Acórdão do Conselho Superior de 4 de março de 2011, que julgou 
inadmissível o recurso de revisão por seu turno interposto do aludido acórdão de 5 de junho de 2009, 
também do Conselho Superior, 1.ª Secção e, como tal, formou caso resolvido na ordem jurídica 
interna da Ordem dos Advogados o Acórdão do Conselho de Deontologia do Porto de 30 de junho de 
2006, prolatado no processo disciplinar 95/2005-P/D.
Porto, 6 de novembro de 2013
 Rui Freitas Rodrigues Margarida Santos
 Presidente do Conselho de Deontologia Directora de Serviços

ORDEM DOS ADVOGADOS
CONSELHO DE DEONTOLOGIA DO PORTO

EDITAL

Faz-se saber que nos autos acima identifi cados, encontra-se desig-
nado o próximo dia 27 de Novembro de 2013 pelas 14.00 horas no 
Tribunal Judicial da Moita - 3.º Juízo, para abertura de propostas, 
que sejam entregues até esse momento, na Secretaria do Tribunal, 
pelos interessados, propostas essas que se façam acompanhar de 
cópia do respectivo BI/CC, no caso de serem remetidas pelo cor-
reio, ou mediante exibição de tal documento, se apresentadas pes-
soalmente, para efeitos de compra do seguinte bem:
Verba Única - Prédio urbano em propriedade horizontal sito na 
Rua Jorge Peixinho n.º 29 correspondente ao rés-do-chão fração 
AF, descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o 
n.º 2910 e inscrito na matriz sob o n.º 5657 da freguesia de Alhos 
Vedros.
VALOR-BASE - € 125.477,09 será aceite a proposta de melhor preço 
acima do valor de € 106.655,52 que corresponde a 85% do valor-
base;
Os proponentes devem juntar à sua proposta, como caução, che-
que visado, à ordem do Agente de Execução, no montante corres-
pondente a 5% do valor-base dos bens, ou garantia bancária no 
mesmo valor. (Artigo 897.º do CPC).
O bem pertence aos executados Isabel Maria Esperança Mesquita 
e a Rui Manuel Lourenço Frade, residentes na Rua Jorge Peixinho, 
n.º 19 Bl. 1 Edifício 4 - 1.º esquerdo Urb. Qta. Fonte de Prata 2860-
124 Alhos Vedros. 
É o fi el depositário que o deve mostrar a pedido do(s) interessado(s) 
até à data que antecede a abertura de propostas.
Foram afi xados editais na Junta de Freguesia de Alhos Vedros e 
na porta do prédio. 

O Agente de Execução - Helder Rodrigues
Av. 5 de Outubro, 156 - 3.º, 1050-062 LISBOA

Telf. 21 848 12 29 - Fax 21 315 73 63 - e.mail: 3268@solicitador.net
Horário de atendimento: Dias úteis das 9.00 às 11.00h

Público, 21/11/2013 - 2.ª Pub.

EDITAL DE VENDA
Nos termos do disposto no Artigo 890.º do Código de Processo Civil

HELDER RODRIGUES
Agente de Execução

Cédula n.º 3268

Processo: 395/10.8TBMTA
VALOR: 175.667,93 €

Exequente: Banco Espírito Santo, S.A. 
Executada: Isabel Maria Esperança Mesquita 

e Rui Manuel Lourenço Frade
Referência Interna: PE/395/2010

TRIBUNAL JUDICIAL DA MOITA
3.º Juízo

ANÚNCIO
Nos termos do n.º 2 do artigo 130.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, torna-se público que se 
encontra aberto o procedimento por concurso público, cujo objeto se indica no n.º 2 deste anúncio.
1. Entidade Adjudicante - Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E.P.E., Largo da 

Misericórdia, 4490-421 Póvoa de Varzim, Telefone 252 690 603; Fax 252 611 028; Correio eletrónico: 
sectorcompras@chpvvc.min-saude.pt.

2. Objecto do procedimento:

3. Condição para a obtenção do caderno de encargos e dos documentos complementares - Sem 
custo 
a. Os interessados podem solicitar exemplares do programa e caderno de encargos do concurso atra-

vés da Plataforma Compras Públicas, através do endereço: https://www.compraspublicas.com
4. As propostas serão entregues conforme quadro do n.º 2, através da Plataforma Compras Públicas 

- endereço: https://www.compraspublicas.com, dirigidas ao CENTRO HOSPITALAR Póvoa de Var-
zim/Vila do Conde, E.P.E., Serviço de Aprovisionamento e Logística, Largo da Misericórdia, 4490-421 
Póvoa de Varzim.

5. O anúncio integral foi publicado na II Série do Diário da República de 14 de novembro de 2013.

O Serviço de Aprovisionamento e Logística, Dra. Lídia Freitas - Responsável

MINISTÉRIO DA SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR Póvoa de Varzim
/ Vila do Conde, E.P.E.

N.º
CONCURSO DESIGNAÇÃO DO CONCURSO DATA/HORA

ENTREGA PROPOSTAS
DATA/HORA ABERTURA 

PROPOSTAS

12000114 Sistemas de Estabilização Coluna 
Vertebral

Até às 23.59 horas do
dia 23-11-2013

Pelas 10:00 horas do
dia 24-11-2013

12000214 Sistemas de Prótese da Anca Até às 23.59 horas do
dia 23-11-2013

Pelas 10:00 horas do
dia 24-11-2013

Agente de Execução, Alexandra Gomes 
CPN 4009, com endereço profi ssional em 
Rua Dom Sancho I, n.º 17 A/B , 2800-712 
Almada.
Nos termos do disposto no artigo 817.º 
do Código de Processo Civil, anuncia-se a 
venda dos bens adiante designados:
Bens em Venda
TIPO DE BEM: Imóvel
VERBA 1 - ARTIGO MATRICIAL: 3035 da 
freguesia de Rio de Mouro - Serviço de 
Finanças Sintra 2 - Algueirão.
DESCRIÇÃO: Fracção autónoma designa-
da pela letra “O”, destinada a habitação, 
correspondente ao prédio em regime de 
propriedade horizontal, sito na Praceta do 
Rouxinol, n.º 32, 1.º Andar Direito, Rinchoa, 
Freguesia de Rio de Mouro, Concelho de 
Sintra, descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Sintra sob o n.º 304 e 
inscrito na respectiva matriz predial urbana 
sob o art.º 3035.
PENHORADO EM: 09/03/2012
INTERVENIENTES ASSOCIADOS AO BEM:
EXECUTADO: Ana Isabel Coelho dos 
Santos Veríssimo Figueira, solteira, maior, 
com residência na Praceta do Rouxinol, 
n.º 32 - 1.º Dto., 2635-112 Rinchoa - Rio de 
Mouro, portadora do B.I. 10521024 E NIF: 
221.547.614. 

MODALIDADE DA VENDA: Venda mediante 
propostas em carta fechada, a serem entre-
gues na Secretaria do supra-mencionado 
Tribunal, pelos interessados na compra, 
fi cando como data para abertura das pro-
postas o dia 4 de Dezembro de 2013, pelas 
10.30 horas.
VALOR-BASE DA VENDA: 51.000,00 €, sen-
do que serão aceites propostas iguais ou 
superiores a 43.350,00€, que corresponde 
a 85% do referido valor base, por força de 
aplicação do disposto no artigo 6.º n.º 1 e 
artigo 816.º n.º 2 ambos do C.P.Civil.
Será aceite a proposta de melhor preço, 
acima dos valores acima identifi cados, 
correspondente a 85% do valor-base de 
cada verba.
A sentença que se executa está pendente 
de recurso ordinário: Não
Está pendente oposição à execução: Não
Está pendente oposição à penhora: Não
Está pendente de sentença de reclamação 
de créditos: Não
A Agente de Execução  - Alexandra Gomes

Rua D. Sancho I, n.º 17 A/B - 2800-712 
Almada

E-mail: 4009@solicitador.net
Telf.: 210 833 058 - Fax: 212 743 259

Público, 20/11/2013 - 1.ª Pub.

COMARCA DA GRANDE LISBOA NOROESTE - SINTRA
Juízo de Execução - Juiz 1

ANÚNCIO DE VENDA

Processo 28592/11.1T2SNT - Execução Comum
Ref. Interna: PE/852/2011

Exequente: Banco Santander Totta, S.A.
Executado (s): Ana Isabel Coelho dos Santos 

Veríssimo Figueira

ALEXANDRA GOMES
Agente de Execução

CPN 4009

ESCOLA SUPERIOR
DE ENFERMAGEM DO PORTO

Aviso
Informa-se que no Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 224 de 2013-11-19, se encontra 
publicado o aviso n.º 14143/2013, em que 
determina a abertura de procedimento 
concursal para o recrutamento de um Es-
pecialista de Informática grau 1 nível 2.

Porto, 19 de novembro de 2013.

A Administradora
Virgínia Moreira

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO

DIVISÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS E FISCALIZAÇÃO

EDITAL - 04/2013 - Viaturas Abandonadas

Vítor Manuel Gonçalves Aleixo, Presidente da Câmara Municipal 
de Loulé, torna público que os veículos abaixo discriminados foram 
removidos pelo Serviço de Gestão de Viaturas Abandonadas da 
Divisão de Atividades Económicas e Fiscalização, conforme Art.
ºs 163.º e 164.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro 
(Código da Estrada).
Os proprietários têm 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação 
deste edital para requerer o levantamento das viaturas, conforme 
o Art.º 165.º do aludido Código, fi cando responsáveis pelo 
pagamento das taxas de remoção e de depósito, a contar da 
mesma data, conforme o estabelecido na Portaria n.º 1334-F/2010, 
de 31 de dezembro. Relativamente às viaturas não levantadas, 
iniciar-se-á o processo destinado a considerá-las perdidas a favor 
do Estado, conforme n.º 4 do já referido Art.º 165.º

Município de Loulé, 29 de outubro de 2013

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Vítor Manuel Gonçalves Aleixo

PROPRIETÁRIO MARCA MATRÍCULA COR N/ REF.ª
REMOVIDOS DE QUARTEIRA:

António Martins Pereira
Toyota 
Carina

89-47-ET Cinzento 49/13

Bruno Alexandre Pereira 
Isabel

Ford Fiesta 63-86-FJ Vermelho 30/13

Cláudia Luzia Campos 
Silva

Mitsubishi 
Colt

72-46-HC Preto 42/13

Dilson Jorge Lopes 
Centeio

Ford Fiesta 24-BN-96 Azul 34/13

Francis Michael Lane Renault 19 XL-94-81 Branco 37/13
José Horácio Oliveira 
Rodrigues

Volvo S70 19-07-JV Preto 54/13

Luísa Daniela Navarro de 
Oliveira Ribeiro

Renault 
Laguna

05-42-QN Preto 38/13

Márcio da Rosa Eleutério Fiat Punto 81-65-FL Bordeaux 48/13
Maria Manuela Barata 
Gordo Caldeira Jesus

Seat 
Cordoba

39-89-JU Verde 46/13

Vasco Santos Gonçalves Citroën AX 12-42-EB Branco 35/13
REMOVIDOS DE S. CLEMENTE

«Desconhecido»
Jeep 

Cherokee
N193REC Verde 53/13

Maria da Ascenção 
Hipólito de Gouveia 
Esculcas

Honda 
Civic

69-54-QB Cinzento 31/13

REMOVIDO DE S. SEBASTIÃO
Maria Filomena Santos 
Domingos do Carmo

Peugeot 
205

91-83-KD Branco 32/13

VENDA JUDICIAL 
MEDIANTE PROPOSTA EM CARTA FECHADA

Tribunal Judicial de Santarém - 3.º Juízo Cível
Processo de Insolvência n.º 767/13.6TBSTR

Insolvente: Agostinho & Duarte, Lda.
Administrador Judicial: Dr. Rúben Jardim de Freitas

Nos Autos acima identifi cados foi designado o dia 28 de Novembro de 2013, pelas 10.30 horas, 
na Rua Doutor Manuel Pacheco Nobre, n.º 102 A, 2830-080 Barreiro, na presença dos membros 
da Comissão de Credores, para a abertura de propostas que sejam entregues até esse momento, 
no domicílio profi ssional do Administrador Judicial acima referido, pelos interessados na compra 
dos seguintes bens:

Condições: 
Nota 1: As propostas deverão ser sempre iguais ou superiores ao valor mínimo de venda que cor-
responde a 85% do valor-base. 
Nota 2: Os proponentes devem entregar como caução, um cheque visado, à ordem da Massa Insol-
vente de Agostinho & Duarte, Lda., no montante correspondente a 20% do valor da proposta para 
aquisição do bem ou garantia bancária no mesmo valor (n.º 1 do artigo 824.º do CPC).
Nota 3: As propostas deverão ser entregues em carta fechada, no local e até à hora marcada para 
a sua abertura. 
Os bens encontram-se na posse do Administrador Judicial, Dr. Rúben Jardim de Freitas, com do-
micílio profi ssional na Rua Doutor Manuel Pacheco Nobre, n.º 102 A, 2830-080 Barreiro - e-mail: 
ruben.freitas@rfsai.pt
Público, 21/11/2013 - 1.ª Pub.

Verba Qua. Descrição Val. Base Val. Mínimo
1 366 Amortecedores 1.076,47 € 915,00 €
2 50 Anilhas Chapa M14 29,41 € 25,00 €
3 250 Anilhas Mola M7 147,06 € 125,00 €
4 136 Anilhas Ferro 7/16 80,00 € 68,00 €
5 2 Apoios Toyota 11,76 € 10,00 €
6 91 Bombitos Travão + Bombas Travão 267,65 € 227,50 €
7 13 Braços Direcção 76,47 € 65,00 €
8 174 Casquilhos Borrachas 102,35 € 87,00 €
9 229 Correias Ventoinha 134,71 € 114,50 €
10 43 Cruzetas Cardan 126,47 € 107,50 €
11 5 Diafragmas Borracha /Bolachas 2,94 € 2,50 €
12 18 Escovas Limpa-vidros 10,59 € 9,00 €
13 4 Escovas Varredoras (aço) 2,35 € 2,00 €
14 7 Espelhos Máquinas 4,12 € 3,50 €
15 1 Espelho Renault Clio 0,59 € 0,50 €
16 125 Facas tipo Ferri Planas 73,53 € 62,50 €
17 11 Facas tipo Ferri Curvas 6,47 € 5,50 €
18 61 Facas tipo Ferri Curvas (curtas) 35,88 € 30,50 €
19 65 Facas tipo ORSI (curtas) 38,24 € 32,50 €
20 130 Facas tipo ORSI (compridas) 114,71 € 97,50 €
21 217 Filtros Ar 127,65 € 108,50 €
22 279 Filtros Óleo 164,12 € 139,50 €
23 145 Filtros Gasóleo 85,29 € 72,50 €
24 239 Foles Transmissão 140,59 € 119,50 €
25 7 Martelos Emergência p/ autocarro 12,35 € 10,50 €
26 31 Pastilhas Travão 182,35 € 155,00 €
27 140 Parafusos 3/8*1” ½(rosca grossa) 24,71 € 21,00 €
28 71 Parafusos 3/8*1” ½(rosca fi na) 12,53 € 10,65 €
29 251 Parafusos M12*90 44,29 € 37,65 €
30 55 Parafusos M12*70 9,71 € 8,25 €
31 25 Parafusos M8*65 4,41 € 3,75 €
32 10 Parafusos M12*100 1,76 € 1,50 €
33 44 Parafusos M10*160 7,76 € 6,60 €
34 27 Parafusos M12*90 sextavado 4,76 € 4,05 €
35 13 Parafusos M12*60 roscam total 2,29 € 1,95 €
36 295 Parafusos M10*60 52,06 € 44,25 €
37 50 Parafusos 5/8 8,82 € 7,50 €
38 20 Parafusos 5/8*2” 3,53 € 3,00 €
39 24 Parafusos sextavado 4,24 € 3,60 €
40 25 Porcas c/freio M10 4,41 € 3,75 €
41 162 Porcas s/freio M10 28,59 € 24,30 €
42 35 Porcas c/freio M12 6,18 € 5,25 €
43 7 Porcas M24 1,24 € 1,05 €
44 89 Porcas c/freio M16 15,71 € 13,35 €
45 19 Porcas 3/4 3,35 € 2,85 €
46 100 Porcas 5/8 17,65 € 15,00 €
47 50 Porcas 7/16 8,82 € 7,50 €
48 125 Porcas 9/16 22,06 € 18,75 €
49 95 Retentores 279,41 € 237,50 €
50 152 Rolamentos embraiagem + Rolamentos 447,06 € 380,00 €
51 164 Rótulas Direcção 964,71 € 820,00 €
52 20 Segmentos 235,29 € 200,00 €
53 1 Tensor c/rolamento distribuição 2,94 € 2,50 €
54 39 Transmissão 1.147,06 € 975,00 €
55 399 Tubos Travão 234,71 € 199,50 €
56 8 Válvulas Escape/ admissão 23,53 € 20,00 €
57 9 Velas Champion 26,47 € 22,50 €
58 24 Velas NGK 70,59 € 60,00 €
59 10 Prateleiras 58,82 € 50,00 €
60 3 Secretárias 17,65 € 15,00 €
61 2 Cadeiras 5,88 € 5,00 €
62 1 Telefone/ Fax 5,88 € 5,00 €
63 2 Computadores 117,65 € 100,00 €
64 1 UPS 29,41 € 25,00 €
65 1 Monitor 29,41 € 25,00 €
66 1 Fotocopiadora/scaner 58,82 € 50,00 €
67 1 Impressora 17,65 € 15,00 €
68 2 Telemóveis 11,76 € 10,00 €
69 1 Aspirador 11,76 € 10,00 €
70 2 Ventoinhas 11,76 € 10,00 €

Valor total dos bens apreendidos: 7.151,24 € 6.078,55 €

Setúbal - Maria Isabel Guerreiro
Rua Bairro Afonso Costa, 1 a 5 - 2910-414

Tel. 265 546 400

Aqui encontra produtos exclusivos

Público e Classifi cados
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CINEMA
Lisboa 
Cinema City Alvalade
Av. de Roma, nº 100. T. 218413040
Lápis Azul Sala 1 - 13h30, 15h30, 
17h30, 19h30, 21h35; Cama de Gato 
+ Bela Vista M12. Sala 2 - 18h50; A 
Gaiola Dourada M12. Sala 2 - 15h20; O 
Mordomo M12. Sala 2 - 17h10; Blue 
Jasmine M12. Sala 2 - 13h20, 21h40; Um Fim 
do Mundo M12. Sala 3 - 13h50, 20h10; O 
Conselheiro M16. Sala 3 - 13h25, 15h40, 
17h55, 21h30; O Quinto Poder M12. Sala 4 
- 15h10, 19h35; Last Vegas - Despedida de 
Arromba M12. Sala 4 - 17h35, 22h  
CinemaCity Campo Pequeno
C. Lazer do Campo Pequeno. T. 217981420
Capitão Phillips M12. Sala 1 - 15h10, 
21h25; Parkland M12. Sala 1 - 13h20, 
15h50, 17h55, 19h45, 21h35, 23h40; O 
Conselheiro M16. VIP 2 - 13h20, 15h45, 
18h30, 21h30, 23h55; Malavita M12. Sala 
3 - 13h25, 15h25, 17h35, 19h45, 21h55, 
00h15; 7 Pecados Rurais M16. Sala 3 - 13h25, 
15h35, 17h40, 19h50, 21h50, 23h50; Thor: 
O Mundo das Trevas M12. Sala 5 - 13h30, 
15h30, 21h40, 24h; Collider M12. Sala 
5 - 13h35, 15h20, 19h35; Carrie M16. Sala 
6 - 00h10; Dá Tempo ao Tempo M12. Sala 
6 - 21h45; Desligados Sala 6 - 17h25; O 
Jogo Final M12. Sala 6 - 00h05; Talvez 
Um Dia M12. Sala 6 - 13h30, 17h40, 
19h40; A Gaiola Dourada M12. Sala 7 - 
17h50; Gravidade M12. Sala 7 - 19h40; Last 
Vegas - Despedida de Arromba M12. Sala 8 
- 13h40, 15h40, 17h50, 19h55, 22h, 24h  
Cinemateca Portuguesa
R. Barata Salgueiro, 39 . T. 213596200
Feras Humanas Sala Félix Ribeiro - 19h; A 
Chamada Sala Félix Ribeiro - 15h30; The 
Selfish Giant Sala Félix Ribeiro - 21h30; You 
and Me Sala Luís de Pina - 22h; O Mau 
Olhado Sala Luís de Pina - 19h30  
Medeia Fonte Nova
Est. Benfica, 503. T. 217145088
Last Vegas - Despedida de Arromba M12. 
Sala 1 - 14h20, 16h45, 19h15, 21h45; Dentro 
da Cabeça de Charles Swan III M12. Sala 
2 - 14h10, 16h30, 19h, 21h30; Vénus de 
Vison M12. Sala 3 - 14h30, 17h, 19h30, 22h  
Medeia King
Av. Frei Miguel Contreiras, 52A. T. 218480808
Viagem a Tóquio M12. Sala 1 - 16h30; O 
Gosto do Saké M12. Sala 1 - 19h15; Hannah 
Arendt M12. Sala 1 - 14h, 21h45; Eu e Tu M12. 
Sala 2 - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30  
Medeia Monumental
Av. Praia da Vitória, 72. T. 213142223
Vénus de Vison M12. Sala 4 - Cine Teatro - 
14h, 16h, 18h, 20h, 22h; Dentro da Cabeça 
de Charles Swan III M12. Sala 1 - 13h45, 
15h45, 17h45, 19h45, 21h45; Last Vegas - 
Despedida de Arromba M12. Sala 2 - 14h30, 
16h45, 19h15, 21h30; Frances Ha Sala 3 
- 19h; Hannah Arendt M12. Sala 3 - 14h10, 
16h30, 21h30  
Nimas
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213574362
O Desconhecido do Lago M16. Sala 1 - 
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30  
UCI Cinemas - El Corte Inglés
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31. T. 707232221
O Mordomo M12. Sala 1 - 19h10; O Quinto 
Poder M12. Sala 1 - 14h, 16h35, 21h55, 
00h30; A Gaiola Dourada M12. Sala 2 - 
19h35; Capitão Phillips M12. Sala 2 - 14h05, 
16h50, 21h35, 00h25; Thor: O Mundo das 
Trevas M12. Sala 3 - 19h20, 24h (2D), 21h50 
(3D); O Jogo Final M12. Sala 3 - 14h05, 
16h45; Gravidade M12. Sala 4 - 19h30, 

00h20; A Mentira de Armstrong M12. 
Sala 4 - 14h15, 16h50, 21h40; 7 Pecados 
Rurais M16. Sala 5 - 14h20, 16h30, 19h, 
21h20, 23h45; Parkland M12. Sala 6 - 14h15, 
16h35, 19h05, 21h40, 23h55; Histórias que 
Contamos M12. Sala 7 - 16h40, 19h10, 21h45, 
00h15; De Bicicleta com Molière M12. Sala 
7 - 14h10; Dá Tempo ao Tempo M12. Sala 
8 - 14h15, 16h50, 21h50; Desligados Sala 
8 - 19h25, 00h30; O Conselheiro M16. Sala 
9 - 14h05, 16h40, 19h15, 21h50, 00h25; Blue 
Jasmine M12. Sala 10 - 19h10; Hannah 
Arendt M12. Sala 10 - 14h05, 16h40, 
21h30; Fuga M12. Sala 10 - 00h05; 2001- 
Odisseia no Espaço M12. Sala 11 - 15h, 18h15, 
21h30; Malavita M12. Sala 12 - 14h15, 16h45, 
19h10, 21h40, 00h10; Vénus de Vison M12. 
Sala 14 - 14h30, 16h50, 19h05, 21h45, 24h  
ZON Lusomundo Alvaláxia 
Estádio José Alvalade. T. 16996
Thor: O Mundo das Trevas M12. 16h30, 
19h05, 21h40; Malavita M12. 16h, 18h40, 
21h20; O Conselheiro M16. 16h10, 18h50, 
21h30; 7 Pecados Rurais M16. 15h20, 17h30, 
19h40, 21h50; Plano de Fuga M16. 15h50, 
18h30, 21h10; Insidious: Capítulo 2 M16. 
16h40, 19h10, 21h35; O Último Exorcismo - 
Parte II M16. 16h50, 19h, 21h15; Last Vegas 
- Despedida de Arromba M12. 16h20, 18h45, 
21h20; O Super Coala M6. 15h30, 17h40 
(V.Port.); O Jogo Final M12. 16h25, 18h55, 
21h40; Thor: O Martelo dos Deuses M6. 15h40,
17h50 (V.Port.); Capitão Phillips M12. 17h, 21h  
ZON Lusomundo Amoreiras
Av. Eng. Duarte Pacheco. T. 16996
O Conselheiro M16. 13h10, 16h, 18h40, 
21h20, 00h10; Last Vegas - Despedida de 
Arromba M12. 13h40, 16h20, 22h, 00h25; O 
Verão da Minha Vida M12. 19h; 7 Pecados 
Rurais M16. 12h50, 15h, 17h10, 19h20, 21h40, 
23h50  
ZON Lusomundo Colombo
Av.  Lusíada. T. 16996
Insidious: Capítulo 2 M16. 13h00, 15h40, 
18h20, 21h35, 00h15; Plano de Fuga M16. 
21h15, 24h; Thor: O Martelo dos Deuses M6. 
13h25, 15h45, 18h (V.Port.); O Último 
Exorcismo - Parte II M16. 13h20, 16h, 18h40,
21h05, 23h30; O Conselheiro M16. 12h45,
15h30, 18h10, 21h20, 00h05; 7 Pecados 
Rurais M16. 12h50, 15h20, 17h40, 21h30, 
00h25 ; Malavita M12. 13h10, 15h50, 18h25,
21h10, 23h50 ; O Quinto Poder M12. 18h45;
Last Vegas - Despedida de Arromba M12. 
13h05, 16h10, 21h40, 00h20; Thor: O Mundo 
das Trevas M12. 12h55, 15h35, 18h15, 21h, 
23h40 ; Thor: O Mundo das Trevas M12. Sala 
IMAX: 15h55, 18h35, 21h25, 00h10 (3D); O 
Jogo Final M12. Sala IMAX: 13h15 (3D)  
ZON Lusomundo Vasco da Gama
Parque das Nações. T. 16996
Malavita M12. 13h20, 15h50, 18h20, 21h10, 
23h50; Thor: O Mundo das Trevas M12. 
12h40, 15h30, 18h, 21h, 23h40; Insidious: 
Capítulo 2 M16. 13h30, 16h10, 18h50, 21h40,
00h10; O Conselheiro M16. 13h10, 16h, 18h40,
21h20, 00h20; 7 Pecados Rurais M16. 12h50, 
15h20, 17h30, 19h40, 21h50, 24h; Last Vegas 
- Despedida de Arromba M12. 13h, 15h40, 
18h10, 21h30, 00h30  

Almada 
ZON Lusomundo Almada Fórum
Estr. Caminho Municipal, 1011. T. 16996
Malavita M12. 12h55, 15h40, 18h20, 
21h30, 00h10; O Conselheiro M16. 13h00, 
15h50, 18h30, 21h20, 00h20; Thor: O 
Mundo das Trevas M12. 12h50, 15h30, 
18h10, 21h, 23h40; 7 Pecados Rurais M16. 
12h40, 15h, 17h15, 19h25, 21h40, 24h; Last 
Vegas - Despedida de Arromba M12. 
13h10, 16h, 18h40, 21h10, 23h50; O Jogo 
Final M12. 21h05, 23h45 ; Thor: O Martelo 

O Desconhecido do Lago
De Alain Guiraudie. Com Pierre 
Deladonchamps, Christophe 
Paou, Patrick d’Assumçao. FRA. 
2013. 100m. Drama. M16. 
É Verão em França. O lago é o 

ponto de encontro entre homens 

que buscam envolvimento físico. 

Um deles chama-se Franck e está 

apaixonado por Michel, o atraente 

e misterioso desconhecido que 

diariamente se banha naquele 

local. Tudo se passa na maior 

tranquilidade até ser encontrado 

um corpo a boiar nas águas. 

Apesar desta circunstância vir 

alterar a forma como Franck 

percepciona Michel, a atracção é 

de tal modo violenta que ele não 

consegue manter a distância.

7 Pecados Rurais
De Nicolau Breyner. Com 
Nicolau Breyner, Patrícia 
Tavares, José Raposo, Paulo 
Futre, Quim Barreiros. POR. 
2013. Comédia. M16. 
Quim e Zé mal podem esperar por 

reencontrar as primas lisboetas, 

que não tardam a chegar a Curral 

de Moinas para passar as férias 

de Verão. Os seus planos caem 

por terra quando sofrem um 

acidente de carro e morrem. Ao 

chegarem ao Céu, ainda sem 

perceberem o que se passou, 

deparam-se com Deus, que lhes 

propõe algo impensável: voltarem 

à vida se conseguirem estar um 

dia sem cair em nenhum dos sete 

pecados mortais. Mas conseguirão 

eles resistir às tentações que os 

esperam na Terra?

 

A Segunda Vida de Camille
De Noémie Lvovsky. Com 
Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, 
Judith Chemla. FRA. 2012. 115m. 
Comédia Dramática. M12. 
Aos 16 anos, Camille conhece Éric, 

por quem se apaixona. A relação 

entre ambos evolui e culmina 

em casamento e no nascimento 

de uma fi lha. Depois de 25 anos, 

ele pede o divórcio. De coração 

desfeito e desiludida com o rumo 

que a sua vida tomou, ela acaba 

por beber demasiado e perde 

os sentidos. É então que acorda 

num hospital, de novo com 16 

anos. Agora, para além de reviver 

as tristezas e as alegrias próprias 

da adolescência, ela vai também 

reencontrar Éric, o único homem 

que alguma vez amou. Mas será 

que valerá a pena tentar emendar 

os erros do passado?

Dentro da Cabeça 
de Charles Swan III
De Roman Coppola. Com Charlie 
Sheen, Jason Schwartzman, 
Bill Murray, Anne Bellamy. EUA. 
2012. 86m. Comédia. M12. 
Charlie tem tudo o que alguém 

poderia desejar: uma carreira de 

sucesso, fama, notoriedade e... 

um ego que mal consegue conter. 

Tudo lhe corre de feição até ao 

dia em que a namorada, farta do 

seu egoísmo, decide abandoná-

lo. Quando as coisas parecem 

insustentáveis, ele decide 

deixar-se levar pela imaginação 

e, com o apoio dos seus mais 

íntimos amigos, dá início à mais 

extravagante viagem interior.

 

Histórias que Contamos
De Sarah Polley. Com John 
Buchan, Joanna Polley, Mark 
Polley. EUA. 2012. 108m. 
Documentário. M12. 
A família de Sarah Polley, tal como 

todas as famílias, é tudo menos 

simples. Quando é revelado 

um segredo que a envolve 

directamente, ela é já conhecida 

pelo seu trabalho como actriz e 

realizadora. Agora, decidida a 

compreender a “verdade”, Polley 

decide questionar as pessoas mais 

próximas e fazer um documentário 

onde todos refl ectem sobre o 

passado. Assim, tentando decifrar 

as incoerências e os pontos 

comuns, a realizadora demonstra 

como cada história que contamos 

nunca deixa de ser, essencialmente, 

um ponto de vista particular. 

2001- Odisseia no Espaço
De Stanley Kubrick. Com Daniel 
Richter, Gary Lockwood, Keir 
Dullea, William Sylvester. 
GB/EUA. 1968. 139m. Ficção 
Científica. M12. 
Incontornável, sobretudo porque 

é uma obra-prima, este fi lme é 

uma experiência de tempo e um 

bailado de silêncios, começando 

na pré-história da Humanidade e, 

num gigantesco salto, passando 

para uma nave que navega rumo 

ao infi nito. 

O Conselheiro
De Ridley Scott. Com Michael 
Fassbender, Penélope Cruz, 
Cameron Diaz, Javier Bardem, 
Bruno Ganz, Brad Pitt. GB/EUA. 
2013. 117m. Drama, Thriller. M16. 
Determinado a subir na vida seja 

a que preço for, um advogado 

norte-americano vê-se envolvido 

no perigoso mundo do tráfi co de 

estupefacientes. Assim, aliciado 

pelo lucro fácil, parte para o 

México, onde faz negócio comum 

poderoso barão da droga que tem 

em mãos um carregamento de 

cocaína avaliado em 20 milhões 

de dólares. Porém, o que parecia 

uma proposta irrecusável revela-

se uma decisão fatal que o levará 

a si e às pessoas que ama a uma 

verdadeira descida aos infernos.

 

O Último Exorcismo - Parte II
De Ed Gass-Donnelly. Com 
Ashley Bell, Julia Garner, 
Spencer Treat Clark. EUA. 2013. 
88m. Drama, Thriller. M16. 
Nell está a recuperar da terrível 

experiência de um exorcismo que 

quase lhe roubou a vida. Porém, 

apesar do esforço de esquecer 

o passado, ela sabe que algo de 

errado continua a passar-se na 

sua mente. À medida que este 

sentimento se intensifi ca, ela 

percebe que Abalam, o demónio 

cuja possessão levou ao assassinato 

de todos os que lhe eram 

próximos, ainda detém poder 

sobre si e não tardará a revelar-se.

 

Parkland
De Peter Landesman. Com Zac 
Efron, Tom Welling, Billy Bob 
Thornton, Marcia Gay Harden, 
Paul Giamatti. EUA. 2013. 93m. 
Drama, Thriller. M12. 
Com realização de Peter 

Landesman, este fi lme foca-se 

nos eventos que tiveram lugar no 

hospital Parkland Memorial de 

Dallas, Texas, a 22 de Novembro 

de 1963, o dia em que o Presidente 

John F. Kennedy foi assassinado. 

Ao mesmo tempo que a notícia se 

espalha pelo mundo, uma série de 

pessoas comuns são confrontadas 

com decisões para as quais não 

poderiam estar preparadas mas 

que mudariam, para sempre, o 

curso da História...

 

Virgem Margarida
De Licinio Azevedo. POR/FRA/
Moçambique. 2012. 90m. Dra. M12. 
1975. Após séculos de colonização 

portuguesa, Moçambique 

torna-se independente. O novo 

regime procura limpar as ruas 

da prostituição. Assim, 500 

mulheres são enviadas à força 

para um centro educacional 

algures na selva, onde são 

obrigadas aprender novas regras 

de convivência e a redescobrir o 

seu papel na nova pátria. 

Em estreia
lazer@publico.pt
cinecartaz@publico.pt

O Desconhecido do LagoO De
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Quem passar pelo Torreão Nascente do Terreiro do 
Paço arrisca-se a ser levado por doces tentações. 
Até domingo, o Lisboa Tasting instala-se na baixa 
da capital e propõe uma experiência saborosa, 
com chocolates e outras guloseimas de pastelaria. 
Na montra, há produtos variados, diferentes, com 
sabor a originalidade e tradição. Também marcam 

presença os chocolateiros, prontos a mostrar ao vivo 
a sua arte de criar peças com este “material”. A ideia 
do projecto é apresentar, regularmente, “produtos 
portugueses ou de outras partes do mundo, em 
formatos cosmopolitas e urbanos”. As portas estão 
abertas entre as 11h e as 22h. O bilhete custa 3,50€. 
A entrada é gratuita para crianças até aos 10 anos.

Só para gulosos
DR

dos Deuses M6. 13h30, 16h10, 18h40 (V. 
Port.); O Conselheiro M16. 21h20; Plano 
de Fuga M16. 13h05, 15h40, 18h15, 
21h20, 00h05; O Quinto Poder M12. 18h, 
21h25, 00h20; O Super Coala M6. 13h15, 
15h40; Insidious: Capítulo 2 M16. 13h05, 
15h40, 18h15, 21h20, 00h05; O Último 
Exorcismo - Parte II M16. 13h30, 16h20, 
18h55, 21h50, 00h25; Dá Tempo ao 
Tempo M12. 12h35, 15h25, 18h15, 21h05, 
23h55; O Verão da Minha Vida M12. 13h10, 
16h05, 18h45, 21h35, 00h05; Dentro da 
Cabeça de Charles Swan III M12. 13h20, 
15h35, 17h50, 21h, 23h20; Talvez Um 
Dia M12. 18h25; Parkland M12. 13h35, 16h15, 
19h, 21h55, 00h15  

Amadora 
UCI Dolce Vita Tejo
C.C. da Amadora, EN 249/1. T. 707232221
Capitão Phillips M12. Sala 1 - 18h50; O 
Jogo Final M12. Sala 1 - 14h, 16h30, 21h35; 7 
Pecados Rurais M16. Sala 2 - 13h45, 16h, 
18h30, 21h20; O Conselheiro M16. Sala 3 - 
14h10, 16h40, 19h10, 21h50; Carrie M16. Sala 
4 - 21h35; Thor: O Martelo dos Deuses M6. 
Sala 4 - 14h15, 16h15, 18h30 (V.Port.); A 
Gaiola Dourada M12. Sala 5 - 19h; Dá 
Tempo ao Tempo M12. Sala 5 - 13h45, 
16h20, 21h30; Gravidade M12. Sala 6 - 
18h45 (3D); Insidious: Capítulo 2 M16. Sala 
6 - 14h10, 16h25, 21h25; Desligados Sala 
7 - 21h25; O Super Coala M6. Sala 7 - 13h50, 
15h45, 18h (V.Port.); Last Vegas - Despedida 
de Arromba M12. Sala 8 - 14h15, 16h45, 
19h15, 21h45; Malavita M12. Sala 9 - 13h55, 
16h35, 19h, 21h30; Thor: O Mundo das 
Trevas M12. Sala 10 - 13h50, 18h50 (2D), 
16h20, 21h20 (3D); Plano de Fuga M16. Sala 
11 - 14h05, 16h30, 19h10, 21h40  

Barreiro 
Castello Lopes - Fórum Barreiro
Campo  das Cordoarias. T. 760789789
O Conselheiro M16. Sala 1 - 15h40, 18h40,
21h30; O Jogo Final M12. Sala 2 - 18h10;
Malavita M12. Sala 2 - 15h35, 21h20; Thor: 
O Mundo das Trevas M12. Sala 3 - 15h45, 
18h20, 21h10; 7 Pecados Rurais M16. Sala 4 - 
15h30, 17h35, 19h40, 21h40  

Cascais 
ZON Lusomundo CascaiShopping
EN 9, Alcabideche. T. 16996
Last Vegas - Despedida de Arromba M12. 
13h, 15h40, 18h20, 21h35, 00h15; O Último 
Exorcismo - Parte II M16. 12h55, 15h10, 
17h15, 19h30, 21h50, 24h; Malavita M12. 
13h05, 16h, 18h30, 21h20, 23h50; O 
Conselheiro M16. 12h50, 15h30, 18h10, 
21h10, 23h45; 7 Pecados Rurais M16. 12h40, 
15h, 17h10, 19h20, 21h30, 23h55; Thor: O 
Mundo das Trevas M12. 12h30, 15h20, 18h 
(2D), 21h05, 23h35 (3D); Insidious: Capítulo 
2 M16. 18h40, 21h45, 00h10; Thor: O 
Martelo dos Deuses M6. 13h15, 15h (V.Port.)  

Carcavelos 
Atlântida-Cine
Centro Comercial Carcavelos. T. 214565653
Parkland M12. Sala 1 - 15h30, 21h30; Vénus 
de Vison M12. Sala 2 - 15h45, 21h45  

Caldas da Rainha 
Vivacine - Caldas da Rainha
C.C. Vivaci. T. 262840197
O Conselheiro M16. Sala 1 - 15h25, 18h, 21h25;
Last Vegas - Despedida de Arromba M12. 
Sala 2 - 15h30, 17h55, 21h30; 7 Pecados 

Rurais M16. Sala 3 - 15h20, 17h50, 21h15;
Malavita M12. Sala 4 - 15h35, 18h05, 21h25;
Thor: O Mundo das Trevas M12. Sala 5 - 
15h25, 18h10; Collider M12. Sala 5 - 21h30  

Sintra 
Cinema City Beloura
Quinta da Beloura II, Linhó. T. 219247643
O Conselheiro M16. Cinemax - 15h45, 
18h40, 21h30; Malavita M12. Sala 1 - 
15h20, 17h30, 19h40, 21h50; 7 Pecados 
Rurais M16. Sala 2 - 15h30, 17h30, 19h30, 
21h40; Gravidade M12. Sala 3 - 17h35; Thor: 
O Mundo das Trevas M12. Sala 3 - 15h25, 
16h35, 21h55; Thor: O Martelo dos 
Deuses M6. Sala 3 - 15h55 (V.Port.); Last 
Vegas - Despedida de Arromba M12. Sala 4 - 
17h45, 19h45, 21h45; Blue Jasmine M12. Sala 
5 - 19h35; Rush - Duelo de Rivais M12. Sala 
5 - 21h40; O Super Coala M6. Sala 5 - 15h45, 
17h40 (V.Port.); O Mordomo M12. Sala 6 - 
18h30; Capitão Phillips M12. Sala 6 - 15h40, 
21h20; O Jogo Final M12. Sala 6 - 18h50; Dá 
Tempo ao Tempo M12. Sala 7 - 16h10, 21h35  
Castello Lopes - Fórum Sintra
Loja 2.21 - Alto do Forte. T. 760789789
Thor: O Mundo das Trevas M12. Sala 1 - 
15h35, 21h15 (2D), 18h10 (3D); 7 Pecados 
Rurais M16. Sala 2 - 15h30, 17h30, 19h30, 
21h30; Insidious: Capítulo 2 M16. Sala 3 - 
15h50, 18h50, 21h50; O Conselheiro M16. 
Sala 4 - 16h, 18h30, 21h40; Dá Tempo ao 
Tempo M12. Sala 5 - 19h, 21h35; Thor: O 
Martelo dos Deuses M6. Sala 5 - 15h10, 
17h10 (V.Port.); Last Vegas - Despedida de 
Arromba M12. Sala 6 - 15h40, 21h10; O Jogo 
Final M12. Sala 6 - 18h; Malavita M12. Sala 7 - 
16h10, 18h40, 21h20  

Leiria 
Cinema City Leiria
R. Dr. Virgílio Vieira da Cunha. T. 244845071
7 Pecados Rurais M16. Sala 1 - 15h35, 17h35, 
18h35, 21h35; A Gaiola Dourada M12. 
Sala 2 - 19h30; Plano de Fuga M16. Sala 
2 - 21h30; Thor: O Martelo dos Deuses M6. 
Sala 2 - 15h30, 17h25 (V.Port.); Malavita M12. 
Sala 3 - 15h20, 17h30, 19h40, 21h55; O 
Conselheiro M16. Sala 4 - 16h05, 18h35, 
21h40; Capitão Phillips M12. Sala 5 - 
21h45; Carrie M16. Sala 5 - 15h25; Dá Tempo 
ao Tempo M12. Sala 5 - 19h25; Thor: O 
Mundo das Trevas M12. Sala 6 - 15h30, 
17h40, 219h50, 21h50; Last Vegas - 
Despedida de Arromba M12. Sala 7 - 15h40, 
17h50, 19h50, 22h  
Cineplace - Leiria Shopping
CC Leiria Shopping, IC2.  
7 Pecados Rurais M16. Sala 1 - 13h30, 15h30, 
17h30, 19h30, 21h30; O Conselheiro M16. 
Sala 2 - 14h10, 16h40, 19h10, 21h40; Thor: 
O Mundo das Trevas M12. Sala 3 - 13h50, 
16h20, 18h50, 21h20; Insidious: Capítulo 
2 M16. Sala 4 - 14h50, 17h10, 19h30, 
21h50; Vénus de Vison M12. Sala 5 - 20h, 
22h10; Thor: O Martelo dos Deuses M6. Sala 
5 - 13h, 15h20, 17h40 (V.Port.); Malavita M12. 
Sala 6 - 13h40, 16h10, 18h40, 21h10; Last 
Vegas - Despedida de Arromba M12. Sala 7 - 
14h40, 17h, 19h20, 21h40  

Loures 
Cineplace - Loures Shopping
Quinta do Infantado, Loja A003.  
Last Vegas - Despedida de Arromba M12. 
Sala 1 - 14h40, 17h, 19h20, 21h40; Thor: 
O Mundo das Trevas M12. Sala 2 - 13h50, 
16h20, 18h50, 21h20; Malavita M12. Sala 
3 - 14h20, 16h50, 19h20, 21h50; Justin e a 
Espada da Coragem M6. Sala 4 - 14h30, 
16h30 (V.Port.); Insidious: Capítulo 2 M16. 

Sala 4 - 18h30, 21h; O Conselheiro M16. 
Sala 5 - 14h10, 16h40, 19h10, 21h40; 7 
Pecados Rurais M16. Sala 6 - 13h30, 15h30, 
17h30, 19h30, 21h30; Vénus de Vison M12. 
Sala 7 - 20h, 22h10; Thor: O Martelo dos 
Deuses M6. Sala 7 - 13h, 15h20, 17h40 
(V.Port.)  

Montijo 
ZON Lusomundo Fórum Montijo
C. C. Fórum Montijo. T. 16996
7 Pecados Rurais M16. 15h10, 17h20, 19h20, 
21h30; O Conselheiro M16. 15h50, 18h20, 
21h10; Thor: O Mundo das Trevas M12. 
21h40; Thor: O Martelo dos Deuses M6. 
15h20, 17h30, 19h30 (V.Port.); Last Vegas - 
Despedida de Arromba M12. 15h30, 18h10,
21h; Malavita M12. 16h, 18h30, 21h20;
Insidious: Capítulo 2 M16. 16h10, 18h40, 21h15  

Odivelas 
ZON Lusomundo Odivelas Parque
C. C. Odivelasparque. T. 16996
Malavita M12. 15h50, 18h30, 21h40; 7 
Pecados Rurais M16. 15h, 17h15, 19H20, 
21h30; O Conselheiro M16. 15h40, 18h20, 
21h20; Thor: O Mundo das Trevas M12. 
15h20, 18h, 21h; Last Vegas - Despedida de 
Arromba M12. 16h, 18h40, 21h10  

Oeiras 
ZON Lusomundo Oeiras Parque
C. C. Oeirashopping. T. 16996
O Quinto Poder M12. 12h35, 15h20, 18h10,
21h, 23h55; 7 Pecados Rurais M16. 13h, 15h10,
17h25, 19h40, 21h50, 00h15; Malavita M12. 
13h05, 15h40, 18h15, 21h30, 00h20; Thor: 
O Mundo das Trevas M12. 13h10, 15h45, 
18h40, 21h10, 23h50; O Conselheiro M16. 
12h50, 15h30, 18h20, 21h20, 00h05; Last 
Vegas - Despedida de Arromba M12. 13h20, 
15h50, 18h30, 21h40, 00h10; Dá Tempo ao 
Tempo M12. 13h15, 16h, 21h15, 24h; Vénus de 
Vison M12. 18h50  

Miraflores 
ZON Lusomundo Dolce Vita Miraflores
Av. das Túlipas. T. 707 CINEMA
7 Pecados Rurais M16. 15h30, 17h30, 
19h30, 21h30; Thor: O Mundo das 
Trevas M12. 21h10; Thor: O Martelo 
dos Deuses M6. 15h10, 17h10,19h10 
(V.Port.); O Conselheiro M16. 15h, 18h, 
21h; Malavita M12. 15h20, 18h20, 21h20  

Torres Novas 

Castello Lopes - TorreShopping
Bairro Nicho - Ponte Nova. T. 707220220
O Conselheiro M16. Sala 1 - 13h10, 15h40, 
18h20, 21h30; O Jogo Final M12. Sala 2 - 
12h50, 18h30; Malavita M12. Sala 2 - 15h30, 
21h20; 7 Pecados Rurais M16. Sala 3 - 13h, 
15h10, 17h20, 19h30, 21h40  

Torres Vedras 
ZON Lusomundo Torres Vedras
C.C. Arena Shopping. T. 16996
O Conselheiro M16. 15h30, 18h15, 21h;
Malavita M12. 16h, 18h45, 21h15; Thor: O
Mundo das Trevas M12. 15h45, 18h30;
Insidious: Capítulo 2 M16. 21h40; Last 
Vegas - Despedida de Arromba M12. 16h15, 
19h, 21h50; 7 Pecados Rurais M16. 15h, 
17h10, 19h20, 21h30  

Santarém 
Castello Lopes - Santarém
Largo Cândido dos Reis. T. 760789789
Capitão Phillips M12. Sala 1 - 15h40, 18h20, 
21h; Dá Tempo ao Tempo M12. Sala 2 - 
15h50, 18h30, 21h10; O Conselheiro M16. 
Sala 3 - 16h, 18h40, 21h30; 7 Pecados 
Rurais M16. Sala 4 - 15h10, 17h20, 19h30, 
21h40; Thor: O Mundo das Trevas M12. Sala 
5 - 16h10, 18h50, 21h20; Malavita M12. Sala 
6 - 16h20, 19h, 21h15  

Setúbal 
Auditório Charlot
Av. Dr. Ant. Manuel Gamito, 11. T. 265522446
Dentro de Casa M12. Sala 1 - 18h; 
O Desconhecido do Lago M16. Sala 1 - 21h30  

Seixal 
Cineplace - Seixal
Qta. Nova do Rio Judeu.  
7 Pecados Rurais M16. Sala 1 - 13h30, 
15h30, 17h30, 19h30, 21h30; Last Vegas - 
Despedida de Arromba M12. Sala 2 - 12h40, 
15h, 17h20, 19h40, 22h; Malavita M12. Sala 3 
- 14h, 16h30, 19h, 21h30; O Conselheiro M16. 
Sala 4 - 14h10, 16h40, 19h10, 21h40; Thor: 
O Mundo das Trevas M12. Sala 5 - 13h50, 
16h20, 18h50, 21h20; Insidious: Capítulo 
2 M16. Sala 6 - 18h20, 21h; Thor: O Martelo 
dos Deuses M6. Sala 6 - 13h40, 16h 
(V.Port.); Justin e a Espada da Coragem M6. 

Sala 7 - 13h40, 15h40, 17h40 (V.Port.); Vénus 
de Vison M12. Sala 7 - 19h40, 21h50  

Faro 
SBC-International Cinemas
C. C. Fórum Algarve. T. 289887212
Dá Tempo ao Tempo M12. Sala 1 - 13h, 
15h40, 18h15, 21h05; Capitão Phillips M12. 
Sala 2 - 15h40, 18h30, 21h20; Insidious: 
Capítulo 2 M16. Sala 3 - 14h50, 17h10, 
19h30, 21h50; O Conselheiro M16. Sala 
4 - 13h50, 16h30, 19h05, 21h40; Metallica 
Through the Never Sala 5 - 21h30; Last 
Vegas - Despedida de Arromba M12. Sala 
5 - 16h10; A Mentira de Armstrong M12. 
Sala 5 - 13h30, 16h10, 18h25; Thor: O Mundo 
das Trevas M12. Sala 6 - 13h55, 16h20, 
18h45, 21h10; Malavita M12. Sala 7 - 13h50, 
16h15, 18h40, 21h15; O Mordomo M12. Sala 
8 - 16h05, 18h50; Gravidade M12. Sala 8 - 
14h, 21h35; A Gaiola Dourada M12. Sala 9 
- 14h35; Plano de Fuga M16. Sala 9 - 16h50, 
19h20, 21h50  

Albufeira 
Cineplace - AlgarveShopping
Estrada Nacional 125 - Vale Verde.  
Despedida de Arromba M12. Sala 1 - 
14h20, 16h40, 19h, 21h20; 7 Pecados 
Rurais M16. Sala 2 - 13h30, 15h30, 17h30, 
19h30, 21h30; O Último Exorcismo - Parte 
II M16. Sala 3 - 14h, 18h, 20h, 22h; Justin 
e a Espada da Coragem M6. Sala 4 - 16h 
(V.Port.); Plano de Fuga M16. Sala 4 - 16h50, 
21h30; Vénus de Vison M12. Sala 4 - 14h40, 
19h20; O Quinto Poder M12. Sala 5 - 18h30, 
21h10; O Super Coala M6. Sala 5 - 14h30, 
16h30; Thor: O Mundo das Trevas M12. Sala 
6 - 14h10, 19h10 (2D), 16h40, 21h40 (3D); O 
Conselheiro M16. Sala 7 - 13h20, 15h50, 
18h20, 21h; Malavita M12. Sala 8 - 13h50, 
16h20, 18h50, 21h20; Insidious: Capítulo 
2 M16. Sala 9 - 19h30, 21h50; Thor: O Martelo 
dos Deuses M6. Sala 9 - 14h50, 17h10 (V.Port.) 

Tavira 
Zon Lusomundo Tavira
R. Almirante Cândido dos Reis. T. 16996
7 Pecados Rurais M16. 15h05, 17h10, 
19h15, 21h30; Last Vegas - Despedida 
de Arromba M12. 15h50, 18h20, 21h10; O 
Conselheiro M16. 15h30, 18h10, 21h15;
Malavita M12. 15h55, 18h40, 21h05; Thor: O 
Mundo das Trevas M12. 16h, 18h30, 21h 

TEATRO
Lisboa
Cão Solteiro
R. Poço dos Negros, 120. 
Enciclopédia: X  Cão Solteiro. De 30/10 
a 24/11. 4ª a Dom às 21h30 Reservas: 
916820000 das 15h às 21h30. M/18. 
Casino Lisboa
Alameda dos Oceanos Lote 1.03.01
Parque das Nações. T. 218929000 
Os Idiotas  Enc. Sónia Aragão. A partir de 
11/9. 5ª a Sáb às 21h30. Dom às 16h30. M/12. 
Estrela Hall
Rua da Estrela, 10. T. 213961946 
Hay Fever  Enc. António Andrade. De 21/11 
a 23/11. 5ª e 6ª às 21h. Sáb às 16h e 21h. De 
28/11 a 30/11. 5ª às 19h. 6ª e Sáb às 21h. 
Teatro da Comuna
Praça de Espanha. T. 217221770 
Um Inimigo do Povo  Comuna Teatro de 
Pesquisa. Enc. Álvaro Correia. Até 22/12. 
4ª a Sáb às 21h30. Dom às 16h.  

AS ESTRELAS 
DO  PÚBLICO

Jorge
Mourinha

Luís M. 
Oliveira

Vasco 
Câmara

O Desconhecido do Lago mmmmm mmmmm mmmmm 

2001: Odisseia no Espaço mmmmm mmmmm mmmmm 

O Conselheiro mmmmm – – 
Despedida de Arromba mmmmm – –
Histórias que Contamos mmmmm – –
A Mentira de Armstrong mmmmm mmmmm –
O Quinto Poder mmmmm – –
Parkland – –  mmmmm

Venus de Vison mmmmm mmmmm mmmmm

Virgem Margarida mmmmm  – –
a Mau  mmmmm Medíocre mmmmm Razoável  mmmmm Bom mmmmm Muito Bom  mmmmm Excelente
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SAIR
Teatro da Cornucópia - Bairro Alto
Rua Tenente Raúl Cascais, 1A. T. 213961515 
4 AD HOC  Enc. Luis Miguel Cintra. De 16/11 a 
15/12. 3ª a Sáb às 21h. Dom às 16h.  
Teatro da Politécnica
Rua da Escola Politécnica, 56. T. 961960281 
A 20 de Novembro  De Lars Norén. De 
19/11 a 7/12. 3ª e 4ª às 21h. 5ª a Sáb às 19h. 
M/16. Mary Poppins - A Mulher Que Salvou 
o Mundo  Enc. Ricardo Neves-Neves. De 
19/11 a 14/12. 3ª e 4ª às 19h. 5ª e 6ª às 21h. 
Sáb às 16h e 21h. M/16. Duração: 60m. 
Teatro da Trindade
Largo da Trindade, 7A. T. 213420000 
A Noite  Enc. José Carlos Garcia. De 7/11 
a 29/12. 5ª a Sáb às 21h30. Dom às 18h. 
M/6. Hotel Bilderberg - Um Desconcerto 
Dramático em Dó Menor  Enc. Castro 
Guedes. De 31/10 a 24/11. 4ª a Sáb às 21h45. 
Dom às 17h (na Sala Estúdio). M/14. 
Teatro Maria Vitória
Av. Liberdade (Parque Mayer). T. 213461740 
Lisboa Amor Perfeito   Companhia de 
Dança TMV. Enc. Mário Raínho. A partir de 
14/11. 5ª e 6ª às 21h30. Sáb e Dom às 16h30 
e 21h30. M/12. 
Teatro Municipal Maria Matos
Av. Frei Miguel Contreiras, 52. T. 218438801 
By Heart  Mundo Perfeito. Enc. Tiago 
Rodrigues. De 20/11 a 23/11. 4ª a Sáb às 21h30. 
Teatro Municipal São Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. T. 213257650 
O Canto do Imperador   De 16/11 a 23/11. 4ª a 
Sáb às 23h30 (Temps D’Images 2013).  
Teatro Politeama
Rua Portas Santo Antão, 109. T. 213405700 
Grande Revista à Portuguesa  Enc. Filipe La 
Féria. De 27/6 a 29/12. 4ª, 5ª e 6ª às 21h30. 
Sáb às 17h e 21h30. Dom às 17h.  
Teatro Tivoli BBVA
Avenida da Liberdade, 182. T. 213572025 
A Grande Estreia  Enc. António Pires. 5ª a 
Sáb às 21h30. Dom às 16h30.  
Teatro Turim
Estrada de Benfica, 723A. T. 217606666 
Listen To Me III  Enc. Rui Luís Brás. De 31/10 a 
23/11. 5ª a Sáb às 21h30. M/12. 70m. 
Teatro Villaret
Av. Fontes Pereira Melo, 30A. T. 213538586 
Commedia à la Carte  De Carlos M. Cunha, 
César Mourão, Ricardo Peres. Com Carlos 
M. Cunha, César Mourão, Ricardo Peres. 
De 19/9 a 24/11. 5ª a Dom às 21h30. M/16. 
Duração: 90m.  

Museu Colecção Berardo
Praça do Império, CCB. T. 213612878 
Entre Memória e Arquivo  De Helena 
Almeida, Daniel Blaufuks, Christian 
Boltanski, Marcel Duchamp, Tracy Moffatt, 
Umrao Singh Sher-Gil, Hiroshi Sugimoto, 
Vivan Sundaram, Jemima Stehli, Robert 
Wilson, Francesca Woodman. De 3/7 a 5/1. 
3ª a Dom das 10h às 19h (última entrada 
às 18h30). Exposição Permanente do 
Museu Colecção Berardo (1960-2010)  De 
Vito Acconci, Carl Andre, Alan Charlton, 
Louise Bourgeois, José Pedro Croft, Antony 
Gormley, Jeff Koons, Allan McCollum, 
Gerhard Richter, Cindy Sherman, William 
Wegman, entre outros. A partir de 9/11. 3ª 
a Dom das 10h às 19h  (última admissão às 
18h30). Pintura, Outros. 
Museu do Oriente
Av. Brasília - Edifício Pedro Álvares Cabral 
Biombos  De Catarina Castel-Branco. 
De 11/7 a 1/12. 3ª, 4ª, 5ª, Sáb e Dom das 
10h às 18h. 6ª das 10h às 22h. Objectos, 
Outros. Sombras da Ásia  A partir de 28/6. 
3ª, 4ª, 5ª, Sáb e Dom das 10h às 18h. 6ª 
das 10h às 22h (gratuito das 18h às 22h). 
Tourbillon  De Masaaki Miyasako. De 21/11 a 
29/12. 3ª a Dom das 10h às 18h. 
Museu Geológico
Rua Academia das Ciências, 19. T. 213463915 
Doublet  De Marta Caldas. De 16/11 a 14/12. 
3ª a Sáb das 10h às 17h. Desenho. 
Museu Nacional de Arte Antiga
Rua das Janelas Verdes. T. 213912800 
Árvores. Desenho Estrangeiro e Português 
(Séculos XVI a XIX)  De vários autores. De 
28/6 a 8/12. 4ª a Dom das 10h às 18h. 3ª 
das 14h às 18h. Desenho. O Frei Carlos da 
América - Investigação e Crítica  De 28/6 a 
24/11. 4ª a Dom das 10h às 18h. 3ª das 14h às 
18h. Obra Convidada: Francisco de Goya y 
Lucientes  De 10/10 a 19/1. 4ª a Dom das 10h 
às 18h. 3ª das 14h às 18h. Pintura. Pintura e 
Artes Decorativas do Século XII ao XIX  De 
Vários autores. A partir de 16/12. 3ª das 14h 
às 18h. 4ª a Dom das 10h às 18h. 

MÚSICA
Lisboa
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro
Estrada de Telheiras, 146. T. 217549030 
Gobi Bear  Dia 21/11 às 21h30.  
Casino Lisboa
Parque das Nações. T. 218929000 
F.AKT  De 21/11 a 24/11. 5ª a Dom às 22h.
Hot Clube de Portugal
Praça da Alegria, 48. T. 213619740 
Mário Santos Quarteto: Bloco A4 
De 21/11 a 23/11. 5ª a Sáb às 22h30 e 24h. 
Igreja de São Roque
Lg. Trindade Coelho. T. 213235383 
Coro e Orquestra Gulbenkian  Maestro 
Leonardo Garcia Alarcón. 
De 21/11 a 22/11. 5ª e 6ª às 21h.  
Lux Frágil
Av. Infante D. Henrique. T. 218820890 
Digitalism  Dia 21/11 às 23h.  
Meo Arena (Pavilhão Atlântico)
Parque das Nações. T. 218918409 
The National  Dia 21/11 às 20h. 
1.ª parte com This Is The Kit. 
Museu do Oriente
Av. Brasília. T. 213585200 
Viagens Exóticas: De Portugal ao Oriente  
Com Adriana Queiroz. Dia 21/11 às 21h30 (no 
Auditório. Rota do Oriente. M/3).  
MusicBox
Cais do Sodré. T. 213430107 
House Burn & Voxels + Bitsound + Midnight  
Dia 21/11 às 01h.  
Sabotage Club
Rua de São Paulo, 16. T. 213470235 
Rolando Bruno & Su Orquestra Midi  Às 22h30.

Estoril
Casino Estoril
Avenida Dr. Stlanley Ho. T. 214667700 
Kool  De 20/11 a 24/11. 4ª a Dom às 22h e 
24h.  Lord of The Voices  Com Fernando 
Pereira. De 20/9 a 30/11. 5ª a Sáb às 22h.  

Leiria
Teatro José Lúcio da Silva
Avenida Heróis de Angola. T. 244834117 
António Zambujo   Dia 21/11 às 21h30 (M/3). 

SAIR
Almada

Teatro Municipal Joaquim Benite
Avenida Professor Egas Moniz. T. 212739360 
Em Direcção aos Céus  Companhia de 
Teatro de Almada. Enc. Rodrigo Francisco. 
De 2/11 a 30/11. 4ª a Sáb às 21h30. Dom às 
16h. M/12. 120m. Salomé  Enc. Bruno Bravo. 
De 21/11 a 24/11. 5ª a Sáb às 21h30. Dom às 
16h. M/12. Duração: 70m. 

Amadora
Espaço Cultural Recreios da Amadora
Avenida Santos Mattos, 2. T. 214369055 
Fatma  Enc. Elsa Valentim. De 21/11 a 1/12. 4ª 
a Sáb às 21h30. Dom às 16h. M/12. 60m. 

Cascais
Auditório Fernando Lopes-Graça 
Av. Marginal (Parque Palmela). T. 214825447 
Feio  Enc. Marco Medeiros. De 17/10 a 
30/11. 5ª a Sáb às 21h30. Dom às 16h30. 
Informações e reservas: 934495034. M/16. 
Teatro Municipal Mirita Casimiro
Avenida Fausto Figueiredo. T. 214670320 
Os Saltimbancos  Teatro Experimental 
de Cascais. Enc. Carlos Avilez. De 14/11 a 
29/12. 5ª e 6ª às 21h30. Sáb às 16h e 21h30. 
Dom às 16h (excepto dia 23 Novembro e 8 
Dezembro às 16h). Musical. M/6. 60m. 

Setúbal
Teatro Estúdio Fontenova
Rua Doutor Sousa Gomes, 11. T. 265233299 
Antes de Começar Grupo de Teatro 
Metáforas. Enc. Inês Morais, Ricardo 
Campos. De 21/11 a 24/11. 5ª a Dom às 
21h30. M/6. 45m.

EXPOSIÇÕES
Lisboa
Appleton Square
Rua Acácio Paiva, 27 - r/c. T. 210993660 
A Grande Fogueira (com Maria Lino)  De 
Paulo Brighenti. De 24/10 a 23/11. 3ª a Sáb 
das 14h às 19h. Pintura, Desenho. 

Centro Cultural de Belém
Praça do Império. T. 213612400 
Arquitectura é Vida  De vários autores. 
De 13/9 a 25/11. 2ª a 6ª das 08h às 20h. 
Sáb, Dom e feriados das 10h às 18h. 
Arquitectura. 
Centro de Arte Moderna - 
José de Azeredo Perdigão
R. Doutor Nicolau Bettencourt. T. 217823474  
Gymnasion  De Raija Malka. De 15/11 a 
26/1. 3ª a Dom das 10h às 18h (última 
entrada 17h45). Sob o Signo de Amadeo. 
Um Século de Arte  De Amadeo Souza-
Cardoso, entre outros. De 26/7 a 19/1. 3ª 
a Dom das 10h às 18h (última entrada às 
17h45). Pintura. 
Culturgest
R. Arco do Cego. T. 217905155 
Sentido em Deriva. Obras da Colecção 
da Caixa Geral de Depósitos  De vários 
autores. De 11/10 a 12/1. 2ª, 4ª, 5ª e 6ª das 
11h às 19h (última entrada 18h30). Sáb, Dom 
e feriados das 14h às 20h (última entrada 
19h30). Pintura, Escultura, Outros. 
Espaço Arte Tranquilidade 
R. Rodrigues Sampaio, 95. T. 213503500 
Apanha uma pedra. Atribui-lhe valor.  De 
Sérgio Carronha. De 26/9 a 22/11. 3ª a 6ª das 
12h30 às 19h. Escultura, Instalação. 
Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva
Praça das Amoreiras, 56. T. 213880044 
Artistas Portugueses  De Justino Alves, 
Manuel Amorim, Pedro Avelar, René 
Bertholo, Carlos Botelho, entre outros. 
De 10/10 a 6/2. 4ª a Dom das 10h às 18h. 
Pintura, Outros. Vieira da Silva e Arpad 
Szenes na Colecção Millennium BCP  De 
14/11 a 2/2. 4ª a Dom das 10h às 18h. Pintura. 
Fundação e Museu Calouste Gulbenkian
Avenida de Berna, 45A. T. 217823000 
O Brilho das Cidades. A Rota do Azulejo  De 
25/10 a 26/1. 3ª a Dom das 10h às 18h. 
Galeria Edge Arts
R. Dom João V, 24. T. 213600071 
No (C)  De Manuel Furtado dos Santos. De 
26/9 a 21/11. 2ª a 6ª das 14h às 20h. Pintura. 

Os The National 
apresentam 
o novo 
Trouble Will 
Find Me

FARMÁCIAS
Lisboa/Serviço Permanente
Algarve (Praça de Londres) - Avenida de 
Roma, 7 - B - Tel. 218401478 Antunes Rosas 
(Olivais Sul) - Praça Cidade do Luso, Lote 
199 - Tel. 218513610 Atena (Anjos - Chile) - 
Av. Almirante Reis, 88 B - C - Tel. 218121773 
Zil (Alvalade) - Avenida da Igreja, 9 - D/E 
- Tel. 218491780 Nogueira - Rua Alcântara 
5-A/B - Tel. 213637563 Braancamp (São 
Mamede) - Rua Braancamp, 52C - Tel. 
213863409 

Outras Localidades/Serviço Permanente
Abrantes - Ondalux Alandroal - Santiago 
Maior, Alandroalense Albufeira - Alves 
de Sousa Alcácer do Sal - Misericórdia 
Alcanena - Ramalho Alcobaça - Epifânio, 
Alves (Benedita), Nova (Benedita) 
Alcochete - Nunes, Póvoas (Samouco) 
Alenquer - Nobre Brito, Higiene 
(Carregado) Aljustrel - Dias Almada - 
Marisol, Galeno, Rainha Santa (Cova da 
Piedade), Almofariz (Monte da Caparica) 
Almeirim - Central Almodôvar - Aurea 
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 - D. João 
V, Flama, Igreja Ansião - Teixeira Botelho, 
Medeiros (Avelar), Rego (Chão de Couce), 
Pires (Santiago da Guarda) Arraiolos - 
Vieira Arronches - Batista, Esperança 
(Esperança/Arronches) Arruda dos Vinhos 
- Da Misericórdia Avis - Nova de Aviz 
Azambuja - Central, Miranda Barrancos 
- Barranquense Barreiro - Moderna 
Batalha - Moreira Padrão, Silva Fernandes 
(Golpilheira) Beja - Oliveira Suc. Belmonte 
- Costa, Central (Caria) Benavente - Batista, 
Central (Samora Correia) Bombarral 
- Hipodermia Borba - Central Cadaval 
- Central, Figueiros (Figueiros Cadaval 
(Jan,Mar,Maio)), Luso (Fev,Abr,Jun) (Vilar 
Cadaval (Fev,Abr,Jun)) Caldas da Rainha - 
Caldense Campo Maior - Central Cartaxo 
- Pereira Suc. Cascais - Do Rosário, Parque 
do Estoril Lda. (Estoril), Aisir (Parede) 
Castanheira de Pera - Dinis Carvalho 
(Castanheira) Castelo Branco - Morgado 

Duarte Castelo de Vide - Roque Castro 
Verde - Alentejana Chamusca - Moura 
(Vale de Cavalos) Constância - Baptista 
Covilhã - da Alameda Crato - Saramago 
Pais Cuba - Da Misericórdia Elvas - Rosado 
e Silva Entroncamento - Carlos Pereira 
Lucas Estremoz - Godinho Évora - Galeno 
Faro - Batista Ferreira do Alentejo - Fialho 
Ferreira do Zêzere - Soeiro Figueiró dos 
Vinhos - Campos (Aguda), Correia Suc. 
Fronteira - Costa Coelho Fundão - Avenida 
Gavião - Gavionense, Pimentel Golegã 
- Oliveira Freire Grândola - Moderna 
Idanha-a-Nova - Andrade (Idanha A 
Nova), Serrasqueiro Cabral (Ladoeiro), 
Freitas (Zebreira) Lagoa - Lagoa Lagos - 
A Lacobrigense Leiria - Tomaz (Pousos) 
Loulé - Miguel Calçada, Nobre Passos 
(Almancil), Pinto Loures - Nova de Loures, 
Varela (S. Cosme), Luna (S. João da 
Talha) Lourinhã - Marteleirense, Pacheco 
(Ribamar) Mação - Saldanha Mafra - Barros 
(Igreja Nova), Oceano (Santo Izidoro 
/ Mafra) Marinha Grande - Guardiano 
Marvão - Roque Pinto Mértola - Nova de 

Mértola Moita - Nova Fátima (Baixa da 
Banheira) Monchique - Higya Monforte - 
Jardim Montemor-o-Novo - Misericórdia 
Montijo - Diogo Marques Mora - Canelas 
Pais (Cabeção), Falcão, Central (Pavia) 
Moura - Faria Mourão - Central Nazaré - 
Silvério, Maria Orlanda (Sitio da Nazaré) 
Nisa - Seabra Odemira - Confiança 
Odivelas - Gonçalves, Universo (Caneças) 
Oeiras - Branco, Central Park (Linda-a-
Velha), Sacoor Oleiros - Martins Gonçalves 
(Estreito - Oleiros), Garcia Guerra, Xavier 
Gomes (Orvalho-Oleiros) Olhão - Nobre 
Sousa Ourém - Iriense, Moderna Ourique 
- Nova (Garvão), Ouriquense Palmela - 
Tavares de Matos (Pinhal Novo) Pedrógão 
Grande - Baeta Rebelo Penamacor - Cunha 
Gil Peniche - Central Pombal - Paiva Ponte 
de Sor - Matos Fernandes Portalegre - 
Esteves Abreu Lda Portel - Misericordia 
Portimão - Carvalho Porto de Mós - Lopes 
Proença-a-Nova - Roda, Daniel de Matos 
(Sobreira Formosa) Redondo - Casa do 
Povo de Redondo Reguengos de Monsaraz 
- Martins Rio Maior - Ferraria Paulino 

Salvaterra de Magos - Carvalho Santarém 
- Verissimo Santiago do Cacém - Barradas 
Sardoal - Passarinho Seixal - Moura 
Carneiro (Amora) Serpa - Central Sertã - 
Patricio, Farinha (Cernache do Bonjardim), 
Confiança (Pedrogão Pequeno) Sesimbra 
- da Cotovia, Rodrigues Pata, Lopes 
Setúbal - Dos Bairros, Higiene Silves - Dias 
Neves, Edite Sines - Monteiro Telhada 
(Porto Covo), Central Sintra - De Fitares, 
Quinta das Flores, Guerra Rico (Agualva), 
D’Albarraque (Albarraque), Claro Russo 
(Merces), Azeredo (Queluz) Sobral Monte 
Agraço - Moderna Sousel - Mendes Dordio 
(Cano), Andrade Tavira - Sousa Tomar 
- Torres Pinheiro Torres Novas - Aliança 
(Lamarosa/Torres Novas) Torres Vedras 
- Santa Cruz Vendas Novas - Nova Viana 
do Alentejo - Viana Vidigueira - Costa Vila 
de Rei - Silva Domingos Vila Franca de 
Xira - Botto e Sousa, Madragoa, Simões 
Dias (Bom Sucesso), César Vila Nova da 
Barquinha - Tente (Atalaia) Vila Real de 
Santo António - Pombalina Vila Velha de 
Rodão - Pinto  Vila Viçosa - Duarte  

DR
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FICAR

CINEMA
Ligações Perigosas 
[Dangerous Liaisons]
RTP1, 1h17
Glenn Close é a perversa e 

fascinante marquesa de Merteuil, 

que planeia vingar-se do seu último 

amante com a ajuda do visconde 

de Valmont ( John Malkovich), um 

ser amoral e tão cínico quanto ela. 

Para tal, desafi a-o a seduzir a jovem 

e inocente Cécile de Volanges (Uma 

Thurman), noiva do ex-amante. 

Mas o verdadeiro desafi o para 

Valmont é seduzir Madame de 

Tourvel (Michelle Pfeiff er), uma 

mulher casada e virtuosa, pela 

qual acaba por se apaixonar... 

Uma adaptação do romance de 

Choderlos de Laclos, acerca da 

arte de enganar, da traição e da 

intriga no mundo desregrado dos 

aristocratas franceses do século 

XVIII.

Coragem Debaixo de Fogo 
[Courage Under Fire]
FOX Movies, 00h59
O ofi cial do exército americano 

Nathaniel Serling (Denzel 

Washington) comete um trágico 

erro durante a Guerra do Golfo, 

dando origem à morte do seu 

melhor amigo. Atormentado, mas 

incapaz de assumir a sua culpa, 

Serling é chamado a investigar o 

mérito da ofi cial Karen Walden 

(Meg Ryan), a quem a hierarquia 

militar pretende atribuir uma 

condecoração póstuma. Entre 

versões contraditórias, Serling vai 

confrontar-se com os seus próprios 

fantasmas à medida que tenta saber 

se Karen foi uma heroína ou uma 

cobarde.

Brisa de Mudança [The Wind 
That Shakes the Barley]
Hollywood, 2h35
Irlanda, 1920. Trabalhadores 

da cidade e do campo unem-

se para formar uma guerrilha 

armada para enfrentar os 

impiedosos esquadrões Black e 

Tan que, chegados de Inglaterra, 

irão bloquear a tentativa de 

independência irlandesa. As 

ousadas tácticas dos lutadores 

levam os ingleses a um ponto 

de ruptura e ambos os lados 

fi nalmente concordam em assinar 

um acordo para evitar mais 

derramamento de sangue. Mas, 

apesar da aparente vitória, irrompe 

a guerra civil e membros de famílias 

que lutaram lado a lado estão agora 

uns contra os outros, pondo a sua 

lealdade à prova. Realizado por Ken 

Loach.

INFANTIL

Wild Grinders
Panda Biggs, 16h15
Tal como Rob Dyrdek, o criador 

de Wild Grinders, Lil’ Rob é um 

energético e arrojado skater. 

Esta série relata os seus loucos 

estratagemas com os melhores 

amigos: Goggles, o “engenhocas”, 

e Meaty, um buldogue inglês com 

muito vigor. Enquanto líder dos 

Wild Grinders, Lil’ Rob sabe como 

divertir-se e, quando não está a 

pregar partidas à irmã, Denise, ou 

a vaguear com Meaty, pode ser 

encontrado a rolar no seu skate por 

Sprawl City em busca dos melhores 

trilhos e aventuras.

DOCUMENTÁRIOS

National Geographic
RTP2, 21h09
Uma nova visão sobre o planeta, 

os seus habitantes, a sua história 

e as suas vidas. O episódio Amigos 

Improváveis viaja pelo mundo em 

busca das relações mais estranhas 

da natureza e de criaturas que 

mantêm surpreendentes ligações 

com outras espécies. Nos arredores 

de Atlanta (EUA), por exemplo, 

um leão, um tigre e um urso vivem 

em harmonia num centro de 

reabilitação de animais selvagens.

Primeira Semana no Inferno
Discovery, 23h45
Retrato dos bastidores das vidas 

dos reclusos e dos momentos que 

os levaram à prisão. Para alguns, o 

caminho para a liberdade parece 

inevitável; para outros, o futuro 

é desolador. No episódio Carne 

Fresca, três homens detidos 

por crimes como rapto, assalto, 

lenocínio e favorecimento têm 

de lidar com a semana mais 

aterradora das suas vidas.

MAGAZINE

5 Para a Meia-Noite
RTP1, 23h11
Pedro Fernandes recebe Filipa 

Vacondeus, Alda e Melânia Gomes, 

em mais um programa dedicado ao 

verbo “plagiar”. O momento musical 

fi ca a cargo de Cátia Nunes, mais 

conhecida como Marilene Colibri.

Infiéis, AXN 
White, 21.00

lazer@publico.pt

RTP1
6.30  Bom Dia Portugal 9.56  Praça da 
Alegria 12.14  Os Nossos Dias 13.00  
Jornal da Tarde 14.15  Windeck - O 
Preço da Ambição 14.38  Éramos Seis 
15.25  Portugal no Coração 18.00  
Portugal em Directo 19.09  O Preço 
Certo 20.00  Telejornal 21.10  Bem-
vindos a Beirais 21.59  Quem Quer Ser 
Milionário 23.11  5 Para a Meia-Noite 
- Com Pedro Fernandes 00.24  Ripper 
Street 1.17  Filme: Ligações Perigosas 
3.22  Ler +, Ler Melhor 3.30  Regresso 
a Sizalinda
 

RTP2
7.00  Zig Zag 15.11  Predadoras - 4.ª 
temporada 15.33  National Geographic 
- Armas da Natureza 16.24  Iniciativa 
16.27  Sociedade Civil - O papel da 
mulher na Igreja 18.00  A Fé dos 
Homens 18.36  Iniciativa 18.41  Ler +, 
Ler Melhor 18.51  Zig Zag 20.54  Ler +, 
Ler Melhor 21.09  National Geographic 
- Amigos Improváveis - Documentário 
22.00  Síntese 24 Horas 22.25  Agora 
(Diários) 22.32  Anatomia de Grey - 9.ª 
temporada 23.18  Estado de Graça 
(Best Of) 00.13  Telefilme: Jogos Cruéis 
1.29  Agora (Diários) 1.35  Euronews

SIC
6.00  SIC Notícias 7.00  Edição da 
Manhã - Directo 8.05  Uma Aventura 
8.45  A Vida nas Cartas - O Dilema 10.15  
Querida Júlia - Directo 13.00  Primeiro 
Jornal - Directo 14.30  Rosa Fogo 15.40  
Boa Tarde 18.15  Senhora do Destino 
19.15  Sangue Bom 20.00  Jornal da 
Noite - Directo 21.55  Sol de Inverno 
23.00  Amor à Vida 00.00  A Guerreira 
1.00  Investigação Criminal 1.55  Cartaz 
Cultural 2.45  Plain Jane

TVI 
6.30  Diário da Manhã 10.13  Você 
na TV! 13.00  Jornal da Uma 14.45  A 
Outra 16.00  A Tarde é Sua 18.15  Doce 
Fugitiva 18.36  I Love It 19.33  Casa dos 
Segredos 4 - Diário da Tarde 20.00  
Jornal das 8 21.45  Casa dos Segredos 
4 - Diário da Noite Especial 22.10  
Belmonte 23.20  Destinos Cruzados 
00.00  Casa dos Segredos 4 - Extra 
1.43  Autores 2.38  Jess e os Rapazes 
3.25  Segurança Nacional 4.18  O 
Último Beijo

TVC1 
11.10 Ruby Sparks - Uma Mulher de 
Sonho 12.55 Super-Quê? 14.35 Mocas 
Felizes, Meu! 16.05 O Gato do Rabino 

(V.O) 17.40 Tempo de Crescer 19.35 
Realizar o Impossível 21.30 Para Roma 
Com Amor 23.20 Ruby Sparks - Uma 
Mulher de Sonho 1.00 Super-Quê?

FOX MOVIES
10.42 O Cabo do Medo 12.46 Rocky III 
14.27 Pânico no Túnel 16.18 Serenity 
18.14 Modelos Nada Correctos 19.53 12 
Macacos 22.00 Rocky IV 23.34 Cobra 
- O Braço Forte da Lei 00.59 Coragem 
Debaixo de Fogo 2.52 The Express - A 
História de Ernie Davis

HOLLYWOOD
12.10 Pares 14.00 A Queda 16.05 
Action Zone 16.30 Gattaca 18.20 
Mulheres Perfeitas 20.00 Scooby Doo 
21.30 Cavalgada Para a Morte 23.20 A 
Coisa Mais Doce 00.50 Glass House - 
Casa de Vidro 2.35 Brisa de Mudança

AXN
13.51 Castle 14.41 Mentes Criminosas 
15.31 The Mob Doctor 17.11 Castle 18.51 
Mentes Criminosas 19.41 Investigação 
Criminal 21.25 Mentes Criminosas 
00.11 The Mob Doctor 1.46 Mentes 
Criminosas

AXN BLACK
14.14 Filme: Sete Anos no Tibete 16.28 
Tempos Primitivos 17.17 Boardwalk 
Empire 18.14 Chuck 19.01 Tempos 
Primitivos 19.50 Sobrenatural 20.36 
Roma Criminal 21.35 Sobrenatural 
22.22 Filme: A Festa do Bode 00.34 
Sobrenatural 1.21 Sobrenatural 2.07 
Filme: A Festa do Bode

AXN WHITE
13.49 Trocadas à Nascença 14.36 
Giras, Cuscas e Beatas 15.23 A Teoria 
do Big Bang Bang 16.09 Filme: Amar-
te-ei Até Te Matar 17.48 Trocadas à 
Nascença 18.36 Giras, Cuscas e Beatas 
19.24 Community 20.12 A Teoria do 
Big Bang 21.00 Infiéis 21.50 Filme: 
Separados de Fresco 23.36 Infiéis 
00.23 Era Uma Vez 1.10 A Teoria do Big 
Bang 1.58 Trocadas à Nascença

FOX 
13.42 Os Simpson 14.08 Sob Suspeita 
14.56 Ossos 15.32 Hawai Força 
Especial 16.12 C.S.I. 18.00 C.S.I. Nova 
Iorque 18.46 Hawai Força Especial 
19.40 Casos Arquivados 20.25 Lei 
& Ordem: Unidade Especial 22.15 
Segurança Nacional 23.05 The 

Americans 00.01 Elementar 1.31 
Fringe

FOX LIFE 
13.34 Scandal 14.19 Filme: Fatal 
Honeymoon 15.22 Anatomia de Grey 
16.07 Scandal 16.24 Masterchef USA 
17.09 Body of Proof 17.53 Scandal 
18.45 Um Homem Entre Mulheres 
19.24 O Sexo e a Cidade 20.25 Filme: 
He Loves Me 22.00 Anatomia de Grey 
22.45 Scandal 23.45 Masterchef USA 
1.26 O Sexo e a Cidade

DISNEY
15.27 A Nova Escola Do Imperador 
15.40 Os Substitutos 16.30 Littlest 
Pet Shop 16.55 Phineas e Ferb 17.19 
Monster High 17.30 Boa Sorte, Charlie! 
18.00 Violetta 18.55 Par De Reis 
19.42 O Meu Cão Tem Um Blog 20.30 
Violetta 21.25 Shake It Up

DISCOVERY
17.25 Top Gear USA 18.20 Como 
Fazem Isso? 19.10 Superaviões 20.05 
Mestres de Engenharia 21.00 Guerra 
de Propriedades 22.00 Negócio 
Fechado 22.55 Caçadores de Leilões 
23.45 Primeira Semana no Inferno 
00.35 Pára ou a minha família dispara!

HISTÓRIA 
18.50 Entre Tubarões: Salvação 19.40 
Caça Tesouros: A Perseguição Do Emu 
20.30 O Preço da História: Pum Pum, 
Fogo 20.50 O Preço da História: A 
Grande Fuga 21.15 Loucos por Carros: 
Continua a Sonhar 21.35 Loucos por 
Carros: De Morte 22.00 Segredos 
Desclassificados: O Vaticano 22.50 A 
História Encantada: Os Julgamentos 
de Salem 23.35 Extraterrestres?: 
Evidências 00.00 Extraterrestres?: 
Tripulantes 00.25 Loucos por Carros: 
De Morte 00.45 O Preço da História: A 
Grande Fuga

ODISSEIA
18.32 Curiosidades da Natureza com 
Attenborough: Esticados ao Limite 
19.11 Arranha-Céus: A Torre Eureka 
de Melbourne 19.39 Arranha-Céus: 
A Torre Maior da Cidade do México 
20.07 A Vida em 50: Anos O Mundo 
21.00 1000 Formas de Morrer 22.01 
O Milionário Secreto II: Dani Johnson 
22.45 O Milionário Secreto II: Marc 
23.29 1000 Formas de Morrer 00.31 O 
Milionário Secreto II: Dani Johnson 1.15 
O Milionário Secreto II: Marc

Os mais vistos da TV
Terça-feira, 19

FONTE: CAEM

RTP1
RTP1
RTP1

TVI
TVI

34,1
25,0
13,8
12,7
12,4

Aud.% Share

62,2
45,0
33,7
23,8
30,1

RTP1

2:

SIC
TVI

Cabo

27,5%%

1,5

16,3
20,7

25,5

Suécia vs Portugal
Zona Mista 
Telejornal 
Belmonte 
Secret Story 4: NomeaçõesIn

W
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JOGOS
CRUZADAS  8624

BRIDGE SUDOKU

TEMPO PARA HOJE

A M A N H Ã

Açores

Madeira

Lua

Nascente
Poente

Marés

Preia-mar

Leixões Cascais Faro

Baixa-mar

Fonte: www.AccuWeather.com

Ponta
Delgada

Funchal

Sol

19º

Viana do 
Castelo

Braga
3º 11º

Porto
3º 12º

Vila Real
1º 9º

4º 12º

Bragança
-1º 9º

Guarda
-1º 6º

Penhas 
Douradas
-1º 5º

Viseu
1º 9º

Aveiro
5º 12º

Coimbra
3º 11º

Leiria
4º 13º

Santarém
4º 13º

Portalegre
2º 9º

Lisboa
6º 14º

Setúbal
5º 15º Évora

2º 13º

Beja
3º 12º

Castelo 
Branco
2º 9º

Sines
5º 14º

Sagres
8º 16º

Faro
6º 16º

Corvo

Graciosa

Faial
Pico

S. Jorge

S. Miguel

Porto Santo

Sta Maria

17º 21º

18º 21º

Flores

Terceira
17º 20º

13º 21º

15º 21º

17º 21º

18º

18º

07h26

Quarto
Minguante

17h19

19h2825 Nov.

0,5-1m

3-4m

19º

2m

22º0,5/1m

21º
1-2m

04h38 3,2
16h59 3,0

10h50 0,9
22h55 1,0

04h14 3,2
16h35 3,0

10h25 1,0
22h28 1,1

04h21 3,1
16h38 3,0

10h16 0,9
22h19 1,0

1-2m

1-2m

5-6m

14º

15º

Horizontais  1. Encaixotar. Espaço de 
24 horas. 2. Mancha, pinta negra pro-
duzida pelo excesso do calor do lume 
(prov.). Mover-se para trás. 3. Actuara. 
Microrganismo susceptível de provo-
car uma doença. 4. Preposição que in-
dica lugar. Entrada estreita de um por-
to. 5. A unidade. Relativo a culatra. 6. 
Caule. 7. Apreciei o merecimento de. 
Adjectivo (abrev.). 8. Miserável. Príncipe 
dos demónios, na demonologia judai-
ca. 9. Início do crepúsculo matutino. 
Perturbar. 10. Inclina-se. Versado. 11. 
Despejar. Não continuou.

Verticais: 1. Ave corredora sul-america-
na. Gastava. 2. Peixe acantopterígio, tai-
nha. Afronta. 3. Tecido forte de linho ou 
de algodão, usado especialmente para 
vestuário. É possível (adv.). 4. Rio suí-
ço. Óxido de cálcio. Nome feminino. 5. 
Doença caracterizada pela ausência ou 
enfraquecimento da vontade. Doutor 
(abrev.). 6. Atmosfera. A leste. 7. Linha 
de pauta ou papel pautado. O âmago. 
8. Exacto. Fímbria. 9. Existir por muito 
tempo. Chegar depois. 10. Avançavam. 
Dividido em aldeias. 11. Lugar de muita 
areia. Prestou juramento.

Depois do problema resolvido en-
contre o título de um filme com Alan 
Cumming (3 palavras).

Solução do 
problema anterior:
Horizontais: 1. 
Aselha. Base. 2. 
Rena. Marte. 3. QUE. 
Soriano. 4. Aferrar. 
5. Eu. Amial. Ao. 6. 
An. Mi. Ar. 7. Rolha. 
ANTES. 8. Comprar. 
9. Pisou. Roma. 10. 
Meão. Pai. Or. 11. Aro. 
Guizo.
Verticais: 1. Arqueiro. 
Ma. 2. Seu. Per. 3. 
Enea. Alcião. 4. LA. 
FANHOSO. 5. SEM. 
Amo. 6. Amorim. 
Pupu. 7. Arraiar. Ai. 8. 
Brial. NARIZ. 9. Atar. 
Atro. 10. Sen. Are. Mo. 
11. Oco. Seara.
Provérbio: Antes 
fanhoso que sem 
nariz.

Oeste Norte Este Sul
   1♠
passo 2♠ passo 4♠

Todos passam 

Leilão: Qualquer forma de Bridge.

Carteio: Saída: K♥. Como deverá jogar 
para garantir o jogo?

Solução: Existem muitos casos em que 
é providencial recuar um Ás, neste tal 
não é importante. 
Contando as vazas chegamos rapida-
mente à conclusão que temos nove va-
zas rápidas, seis trunfos e três ases. A 
décima vaza deverá vir do naipe de co-
pas, quer pela distribuição favorável do 
naipe, 3-3, quer pelo corte da quarta co-
pa no morto. 
Para podermos efectuar um corte no 
morto é imprescindível não tocar nos 
trunfos, caso contrário os adversários 
terão tempo para jogar trunfo e o corte 
não se realizará. Mas atenção a um por-
menor: se as copas não se encontrarem 
bem divididas, haverá um adversário 
que terá a oportunidade de baldar várias 

Dador: Sul
Vul: Todos

Problema 
5232  
Dificuldade: 
fácil 

Problema 
5233  
Dificuldade: 
difícil

Solução do 
problema 5230

Solução do 
problema 5231

NORTE
♠ Q93
♥ 1032
♦ 107
♣ A9853

SUL
♠ AKJ1074
♥ A864
♦ A4
♣ 6

OESTE
♠ 5
♥ KQJ97
♦ Q3
♣ Q10742

ESTE
♠ 862
♥ 5
♦ KJ98652
♣ KJ

João Fanha/Pedro Morbey 
(bridgepublico@gmail.com) © Alastair Chisholm 2008 and www.indigopuzzles.com

vezes, pondo em risco as nossas comu-
nicações com o morto. 
Antes de voltarmos copas, com o objec-
tivo de vir a cortar uma, devemos encai-
xar o Ás de paus e o Ás de ouros, assim 
nada nos impedirá de ganhar o jogo. 

Considere o seguinte leilão:
Oeste Norte Este Sul
1♦ 1♠ X passo
?

O que marca com a seguinte mão?
♠AQ32 ♥Q ♦QJ954 ♣AJ8 

Resposta: As vozes de 1ST e 2 ouros 
traduzem mãos mínimas com um máxi-
mo de 15 pontos, a voz de 3ST ou de 2 
espadas mostraria mãos com uma força 
de 18 ou mais pontos, por tudo isto a voz 
de 2ST, após um dobre “spoutnick” mos-
tra uma mão não balançada com 16 a 17 
pontos. A boa voz: 2ST.

Meteorologia
Ver mais em
www.publico.pt/tempo
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Ronaldo pode ser o primeiro 
português a marcar em três Mundiais

FIFA alarga prazo de votação para 
a Bola de Ouro, o que aumenta as 
hipóteses do avançado português em 
conquistar o prémio pela segunda vez

O perfil em números de Cristiano Ronaldo

Fonte: LUSA

Nome: CRISTIANO RONALDO Santos Aveiro
Data de Nascimento: 5 Fev. 1985 (28 anos)
Naturalidade: Funchal
Clube: Real Madrid (Espanha)

Jogos nas taças
europeias

(em igualdade
com Pauleta)

Internacionalizações

Golos marcados
pela selecção

SELECÇÃO "AA"

109

103

471.º do
ranking

3.º do
ranking

JO

Sub-16

Sub-17

Sub-20

Sub-21

2

2

1

6

6

101 

2
Taça UEFA

Liga dos Campeões

59

Jogos no Mundial
de clubes

2
1

Vitórias

Empates

Derrotas

62

29

18

Holanda
Suécia

Golos

Golos

Sub-16
Sub-17

Sub-20
Sub-21

Jogos
Olímpicos 6

3
5

9
7

Internacionalizações nas camadas jovens

30
Golos
17

Os adversários
Argentina
Arménia
Coreia do Norte
Croácia
Equador
Eslováquia
Finlândia
Grécia
Irão
Islândia
Letónia
Panamá
Polónia

Arábia Saudita
Azerbaijão
Bélgica
Bósnia-Herzegovina
Cazaquistão
Chipre
Dinamarca
Estónia
República Checa
Rússia

Luxemburgo
Irlanda do Norte

Golo

Cristiano Ronaldo está a caminho de 

bater muitos recordes na selecção 

portuguesa. Com os três golos que 

marcou, anteontem, frente à Suécia, 

o madeirense igualou Pedro Pauleta 

na lista dos melhores goleadores de 

sempre da selecção (ambos somam 

agora 47 golos) e, mais cedo ou mais 

tarde, irá ser o mais internacional de 

sempre — está em terceiro, com 109 

jogos, quase a ultrapassar Fernando 

Couto (110) e não muito longe de Luís 

Figo (127). E no Mundial do Brasil no 

próximo ano pode alcançar uma pro-

eza inédita no futebol português. Po-

de ser o primeiro português a marcar 

em três fases fi nais de Mundiais.

Em princípio, Ronaldo não será o 

único português a jogar em três Mun-

diais — Ricardo Costa, um dos prová-

veis 23 de Paulo Bento para o torneio 

brasileiro, também jogou em 2006 e 

2010 —, mas o avançado do Real Ma-

drid já marcou nos torneios realiza-

dos na Alemanha e África do Sul. Em 

2006, Ronaldo marcou, de penálti, o 

segundo golo português (2-0) sobre o 

Irão e, em 2010, fechou a contagem 

na goleada de 7-0 à Coreia do Norte. 

Com golos em dois Mundiais, exis-

tem apenas mais dois portugueses, 

Pauleta (2002 e 2006) e Simão Sa-

brosa (2006 e 2010) — o jogador do 

Espanyol ainda está em actividade, 

mas anunciou a sua retirada da se-

lecção após o Mundial 2010.

Mais difícil será chegar ao recorde 

de golos num só Mundial. Esse foi es-

tabelecido por Eusébio no Inglaterra 

66 e está nos nove golos. Com esta 

sua única participação no torneio, 

o antigo avançado do Benfi ca man-

tém-se no topo da lista de goleadores 

portugueses em Mundiais. Mais ao 

alcance de Ronaldo estarão Torres e 

Augusto (ambos com 3, todos marca-

dos em 1966) e Pauleta (4; 3 em 2002 

e 1 em 2006).

Esta foi também a fase de qualifi -

cação para o Mundial em que Ronal-

do marcou mais golos (8), acabando 

como o terceiro melhor marcador 

da zona europeia de qualifi cação, 

atrás do holandês Van Persie (11) e 

do bósnio Dzeko (10). Na qualifi ca-

ção para o Mundial 2006, Ronaldo já 

havia marcado sete, mas distribuídos 

por seis jogos diferentes. Desta vez, 

foram oito em apenas quatro jogos, 

incluindo dois hat-tricks, frente à Ir-

landa do Norte e à Suécia. Só na fase 

de qualifi cação para o Mundial 2010 

é que Ronaldo não marcou.

Mais tempo para votar
Pelo que fez na selecção e pelo que 

tem feito no Real Madrid, Ronaldo 

tem grandes possibilidades de ga-

nhar a Bola de Ouro e romper os 

quatro troféus consecutivos atribuí-

dos a Lionel Messi. E a FIFA, um dos 

organizadores deste prémio (o outro 

é a revista francesa France Footaball) 

tomou uma decisão que poderá be-

nefi ciar o português, um dos 23 no-

meados, na sua disputa com o argen-

tino, o de alargar o prazo de votação, 

que terminava nesta sexta-feira, até 

29 deste mês. Ou seja, os seleccio-

nadores nacionais dos membros da 

FIFA, os capitães dessas selecções e 

os jornalistas que integram o painel 

da France Football terão mais uma 

semana para decidir.

A FIFA justifi cou esta decisão com 

o baixo número de votos enviados até 

agora, querendo assim garantir “um 

número representativo de votos”, se-

gundo se pode ler num comunicado 

que o organismo presidido por Sepp 

Blatter enviou à agência Lusa. Para 

além de dar mais tempo aos que ain-

da não votaram, esta decisão da FIFA 

permite a quem já enviou o boletim 

com as suas escolhas mudar o seu 

voto. Neste sentido, Ronaldo poderá 

benefi ciar do seu excelente momen-

to de forma para mudar algumas opi-

niões e da época menos conseguida 

de Messi — o argentino está lesionado 

e enfrenta, pelo menos, mais um mês 

de paragem. Poderá assim estar a ca-

minho o segundo troféu de melhor 

jogador do ano para o currículo do 

português, ele que conquistou este 

prémio em 2008, quando ainda era 

jogador do Manchester United.

Os nomes dos três fi nalistas serão 

anunciados a 9 de Dezembro e o ven-

cedor a 13 de Janeiro do próximo ano, 

durante a gala da FIFA, em Zurique. 

José Mourinho também está na cor-

rida como um dos dez candidatos a 

melhor treinador do ano.

Futebol
Marco Vaza
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Infografia: Célia Rodrigues

Troféus colectivos

Troféus individuais

Supertaça espanhola

Campeão espanhol

Taça do Rei de Espanha

Mundial de clubes

Liga dos Campeões

Supertaça inglesa

Taça de Inglaterra

Taça da Liga Inglesa

Campeão inglês

Melhor marcador Liga espanhola 

Melhor jogador do mundo (FIFA)

Bola de Ouro do France Football 

Melhor jogador da Champions

Melhor avançado da Champions

Jogador do Ano da FIFPro 

Melhor marcador da Liga inglesa 

Melhor jogador jovem do ano

Bota de Ouro

Melhor marcador da Champions

Melhor jog. do ano em Inglaterra

Jovem do Ano da FIFPro

2006/07

2004/05 2005/06

2006/07 2007/08

2007/08 2012/13

2007/08

2006/07

2007/08

2007/08

2007/08

2007

2008

2008

2010/11

2010/112007/08

2005/06

2003/04

2006/07

2007/08

2008

2010/11

2011/12

2011/12

2008/09

2008/09

(Inglaterra) 

2

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Palmarés

Torneio de Toulon 2003
Equipa do ano da UEFA - 2004, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Presenças no Europeu - 2004, 
2008, 2012
Vice-campeão Europeu 2004 
Equipa ideal do Europeu - 2004, 
2012
Presença nos Jogos Olímpicos 
2004
Presenças no Mundial - 2006, 2010
Quarto no Mundial 2006
2.º melhor jogador jovem do 
Mundial 2006
Equipa do ano da Premier League - 
2006/07, 2007/08, 2008/09
Terceiro melhor marcador do 
campeonato inglês - 2006/07

Outras marcas de relevo

2.º lugar na Bola de Ouro do France 
Football - 2007, 2009
3.º lugar no FIFA World Player of the 
Year 2007
Onze de Ouro da revista Onze 
Mondial 2008 
Bola de Prata (2.º melhor) do 
Mundial de clubes 2008
4.º melhor marcador do Mundo em 
2008 para a IFFHS 2008
2.º melhor marcador da Liga 
inglesa 2008/09
2.º lugar no FIFA World Player of the 
Year 2009
2.º lugar no FIFA Ballon d'Or - 2011, 
2012
Terceiro no Europeu 2012
Segundo melhor marcador da Liga 
espanhola - 2011/12, 2012/13

Das mais caras
transferências de sempre

do futebol

Manchester
United

Tottenham

Real Madrid

*valor estimado

94

100*

C. Ronaldo (2009)

Gareth Bale (2013)

Milhões €

Países que vão ao mundial

Fonte: PÚBLICO

O Uruguai-Jordânia jogava-se à hora de fecho
desta edição mas o Uruguai tinha vantagem de 5-0

1. Cristiano Ronaldo já ganhou 

o direito a estar na galeria dos 

génios futebolísticos. O hat-trick 

aos suecos foi apenas mais uma 

manifestação da sua genialidade. 

Tem a capacidade física dos 

melhores atletas, uma efi cácia 

técnica incomum e uma força 

mental que desafi a a lógica. 

Portugal vai ao Mundial 2014 

por causa dele e o que lá fi zer 

dependerá muito dele. Ronaldo 

chegará ao Brasil com 29 anos, no 

auge da forma física e mental. Em 

2018, terá 33 anos e difi cilmente 

será tão excepcional como agora.

2. Muitos adeptos caíram numa 

obsessão irracional sobre o 

“melhor do mundo”. Cada vez que 

Ronaldo faz uma grande exibição, 

lá sai mais um “é o melhor do 

mundo”. O que é razoável. O 

mesmo já não se pode dizer de 

transformar Lionel Messi no 

odioso. A mesma histeria irracional 

propaga-se pelos adeptos da 

Argentina e do Barcelona quando 

Messi faz uma exibição memorável. 

Até acho divertido teorizar sobre 

quem merece a Bola de Ouro. 

O que irrita é que a discussão 

resvale para uma irracionalidade 

tão extrema que os adeptos se 

tornam incapazes de apreciar 

uma era única. Pela primeira vez 

desde Pelé e Eusébio, dois génios 

futebolísticos são contemporâneos.

3. O futebol é, muitas vezes, olhado 

com desdém. Só serve para desviar 

as atenções. Às vezes até serve para 

isso. Mas, na essência, o futebol 

é um fenómeno social, cultural e 

artístico com a mesma nobreza 

que tantos outros. E sendo um 

negócio até ajuda a economia. Não 

é a qualifi cação para o Mundial 

que nos vai salvar da troika, 

nem livrar da pobreza. Mas, em 

Junho, é melhor para a economia 

portuguesa que a selecção vá ao 

Brasil. E o sucesso da selecção, de 

Ronaldo ou Mourinho é inspirador. 

Há portugueses que são dos 

melhores do mundo no que fazem. 

É só seguir-lhes o exemplo.

O génio, a 
obsessão e a 
auto-estima

Opinião
Hugo Daniel Sousa Alguns apenas conseguiram um lu-

gar no avião rumo ao Brasil na úl-

tima chamada, mas praticamente 

ninguém fi cou de fora do voo para o 

próximo Campeonato do Mundo de 

futebol. Assim, em 2014, os melho-

res dos melhores vão competir entre 

si numa prova que reunirá todas as 

grandes selecções mundiais.

No Brasil não faltará um só país 

que tenha sido campeão do mun-

do. Todas as oito nações que já le-

vantaram o troféu estarão presen-

tes, com o Uruguai (precisamente o 

primeiro campeão da história) a ter 

sido o último a garantir a sua partici-

pação, após ter confi rmado ontem, 

em Montevideu, a goleada aplicada 

no primeiro jogo do play-off  (5-0 na 

Jordânia e  no Uruguai).

Em relação ao Mundial 2010, há 

oito novas “caras”. A Colômbia, o 

Equador e a Costa Rica estão de vol-

ta, enquanto pela Europa surgem 

como “convidados” para a festa a 

Rússia, Croácia, Bélgica e a estrean-

te Bósnia. O Irão, treinado por Carlos 

Queiroz, ocupa a vaga da Coreia do 

Norte, como país “infi ltrado”.

Mas não é apenas ao nível dos paí-

ses que se pode falar de um Mundial 

disputado pelos melhores dos me-

lhores. Também em relação aos joga-

dores, a elite do futebol internacional 

se encontrará, entre 12 de Junho e 13 

de Julho, em solo brasileiro. É que se 

O melhor Mundial 
do mundo

esquecermos o sueco Ibrahimovic ou 

o galês Bale, todos os grandes joga-

dores da actualidade vão poder lutar 

pelo título mundial.

Para além de Cristiano Ronaldo, 

estarão o argentino Messi, o francês 

Ribéry, o italiano Balotelli, o uru-

guaio Luis Suárez, o espanhol Inies-

ta, o inglês Rooney, o colombiano 

Falcao, o alemão Ozil, o holandês 

Van Persie, o brasileiro Neymar, o 

belga Hazard... Uma longa lista de 

craques que transformam a prova 

numa autêntica parada de estrelas.

O Mundial do Brasil correu, con-

tudo, o risco de se transformar no 

primeiro a não contar com a pre-

sença do melhor jogador do mundo 

no activo. Isto porque, quer Ribéry, 

quer Cristiano Ronaldo, ambos can-

didatos ao troféu e apontados como 

prováveis fi nalistas (juntamente com 

Messi), só na recta fi nal asseguraram 

os seus respectivos lugares — desde 

que a FIFA passou a atribuir o prémio 

de melhor jogador do mundo, em 

1991, o vencedor desse troféu esteve 

sempre no Mundial seguinte. Ago-

ra que já sabem que vão ao Brasil, o 

trio passou a ter outra preocupação. 

É que nunca o jogador distinguido 

pela FIFA venceu o Campeonato do 

Mundo seguinte.

A 6 de Dezembro realiza-se o sor-

teio da fase fi nal. Três dias antes a 

FIFA revelará como serão agrupadas 

as selecções. O ranking FIFA e o crité-

rio geográfi co determinarão em que 

grupo será colocado cada país.

Jorge Miguel Matias

“Tudo isto me deixa enojado. 
Platini mexe-se bem e Ribéry 
é francês e ganhou muitos 
títulos”
Hristo Stoichkov
Ex-jogador, sobre a atribuição da Bola de Ouro
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Paulo Bento: “Temos mais capacidade para gerir a adversidade”

Ricardo Santos e Filipe Lima come-

çam hoje a competir no ISPS Handa 

World Cup of Golf, no Royal Melbour-

ne Golf Club, Austrália. Remontando 

a 1954, este torneio de pares por na-

ções tem tido os seus altos e baixos, 

mas é um clássico do golfe mundial e 

tem visto passar (e vencer) os melho-

res de sempre no pós-guerra. Quis o 

destino que, no ano em que Portugal 

tem a sua mais forte representação, o 

formato fosse alterado dando prima-

zia à competição individual.

A prova distribui um total de 5,9 

milhões de euros em prémios, sendo 

5,2 milhões para a prova individual 

e 700 mil euros para a prova colec-

tiva. Há 60 jogadores em prova e o 

último classifi cado recebe perto de 

15 mil euros. Para as equipas, só as 

três primeiras recebem prémios. E 

os pares já não formam equipa como 

antigamente, limitam-se a jogar o seu 

jogo por pancadas e, no fi m de cada 

volta, aproveita-se o melhor dos dois 

resultados para efeitos colectivos.

Também pela primeira vez, não 

houve pré-qualifi cações, sendo a 

eligibilidade feita através do ranking 

mundial, como o será nos Jogos Olím-

picos de 2016. Graças à posição de 

Ricardo Santos no ranking mundial 

a 23 de Setembro (192.º), Portugal 

apurou directamente dois jogadores, 

juntando-se-lhe o segundo melhor 

português na tabela, Filipe Lima.

Tanto Santos como Lima vêm de 

excelentes épocas, o primeiro sendo 

65.º na Race to Dubai do European 

Tour (com quase 500 mil euros em 

prémios), o segundo sendo segun-

do no ranking do Challenge Tour. 

Santos, que em 2008 (China), com 

Tiago Cruz, obteve a melhor marca 

portuguesa (13.º) de sempre, assu-

me que Portugal pode ir longe nes-

ta prova que já foi ganha por nomes 

como Jack Nicklaus, Arnold Palmer, 

Severiano Ballesteros, Ernie Els ou 

Tiger Woods.

A prova conta com dois top-10 

mundiais, o australiano Adam Scott 

(n.º 2) — com Jason Day — e o norte-

americano Matt Kuchar (8.º) — com 

Bill Haas. Kuchar e Gary Woodland 

foram os vencedores da última edi-

ção, em 2011.

Paulo Bento defi niu para o Campeo-

nato do Mundo de 2014 os mesmos 

objectivos que defendeu no Cam-

peonato da Europa de 2012. Um 

dia depois de a selecção nacional 

garantir uma das últimas vagas dis-

poníveis para o Mundial do Brasil, o 

seleccionador referiu que o desejo 

inicial de Portugal é avançar para os 

jogos a eliminar.

“Independente do grupo que nos 

tocar, mesmo que seja muito for-

te como aconteceu no Euro, será 

chegar aos oitavos-de-fi nal. A par-

tir daí o objectivo será eliminar as 

equipas que nos calharem e chegar 

o mais longe possível”, afi rmou na 

TVI, entrevistado ontem, por Judite 

Sousa.

Paulo Bento compreende as dúvi-

das que se levantaram em relação à 

qualifi cação de Portugal, porque o 

caminho “não foi fácil”, mas subli-

nhou que ele sempre acreditou no 

apuramento.

“Não fomos competentes para 

sermos primeiros, mas revelámos 

essa competência no play-off ”, disse 

o seleccionador português. “Foi um 

trajecto que não foi fácil, no qual 

tivemos responsabilidades próprias 

por não temos conseguido o apu-

ramento directo para o Brasil. Mas 

depois demos uma resposta boa, de-

monstrativa do valor e da qualidade 

destes jogadores, que foram os gran-

des obreiros da qualifi cação”.

A selecção nacional entrou bem 

na fase de apuramento, mas três 

jogos seguidos sem vencer com-

plicaram as contas. “Começámos 

com seis pontos em seis possíveis, 

mas depois tivemos uma derrota na 

Rússia e dois empates com a Irlanda 

do Norte e Israel. Houve um hiato 

de três jogos sem ganhar que com-

prometeram a qualifi cação directa, 

perante um adversário [Rússia] que 

aproveitou os nossos erros e foi pri-

meiro do grupo com mérito. É natu-

ral que se pensasse que poderíamos 

não estar no Brasil. Mas acreditei 

sempre. E a crença dos jogadores 

foi determinante”.

Paulo Bento referiu-se a esta série 

negativa como “um momento nega-

tivo bastante largo”. Nesse período, 

acrescentou, foi importante Fernan-

Santos e Lima 
representam 
Portugal na 
World Cup

“Não fomos competentes para 
ser primeiros mas revelámos 
competência no play-off”

do Gomes “pela solidariedade que 

demonstrou”. “Nos momentos de 

grande difi culdade, o presidente da 

federação teve o cuidado de se apro-

ximar da equipa e estar presente”.

Segundo o seleccionador, as 

exibições menos conseguidas não 

aconteceram todas pelos mesmos 

motivos. “Os jogos com Israel foram 

os que mais nos penalizaram em ter-

mos exibicionais. Em Israel, apesar 

de nos colocarmos cedo em vanta-

gem, não soubemos gerir. Quando 

acontece com frequência existe um 

responsável, e o responsável fui eu, 

porque não consegui corrigir certos 

erros que vêm de há muito tempo 

a esta parte”. Mas Paulo Bento elo-

giou várias vezes a capacidade de 

resposta da sua equipa aos proble-

mas e aos momentos complicados 

da qualifi cação. “Temos mais capa-

cidade para gerir a adversidade do 

que o sucesso”.

Paulo Bento revelou que o seu 

contrato tem uma cláusula que per-

mitiria à Federação Portuguesa de 

Futebol (FPF) rescindir o vínculo em 

caso de insucesso na qualifi cação. 

“Desde que entrei na FPF o meu con-

trato tem uma cláusula, e que depois 

foi mantida com a actual direcção, 

que diz que a partir do momento 

que Portugal não tem possibilidade 

de atingir os seus objectivos [apura-

mentos para fases fi nais] a federa-

ção tem direito e legitimidade para 

o rescindir. É o acordo que temos. 

Mas isso não me preocupou porque 

sempre acreditei que estaríamos no 

Brasil e porque em dez anos de car-

reira nunca me agarrei ao lugar”.

A fi gura do play-off  com a Suécia 

foi Cristiano Ronaldo, autor dos 

quatro golos portugueses. O selec-

cionador sublinhou que a equipa 

não está dependente do seu talen-

to, mas admite a grande preponde-

rância do avançado e defende por 

isso ser natural que a selecção actue 

“em função do que ele vale e joga”. 

“Estamos a falar de um jogador que 

tem uma grande infl uência não só 

na selecção, mas também no clube 

em que joga. Não é anormal um jo-

gador desta qualidade ter a infl uên-

cia que ele tem. Dividimos é dema-

siado as análises em blocos. Quando 

ganhamos é por causa de Ronaldo, 

quando perdemos é porque o Ronal-

do não tem o mesmo rendimento na 

selecção do que no clube”.

Bento reconheceu o grande mo-

mento de forma do jogador e disse 

que será “extremamente injusto” se 

o capitão da selecção não ganhar a 

Bola de Ouro.

Olhando uns meses para a frente, 

o seleccionador, que rejeitou o pe-

so do empresário Jorge Mendes na 

equipa (“Se tem na agenda dele os 

melhores jogadores. Ronaldo, Mou-

tinho, Alves, Pepe, Coentrão, outro 

seleccionador não os convocaria?”), 

elogiou o talento de alguns atletas 

da selecção sub-21, mas admitiu que 

o lote de jogadores que estarão no 

Brasil passará muito pelos compo-

nentes habituais. “É difícil dizer 

que serão estes. Mas deste núcleo 

muitos irão ao Mundial, parece-me 

evidente”.  

Futebol
Manuel Assunção

Golfe
Rodrigo Cordoeiro

Breves

Taça da Liga

FIFA

Futsal

Sporting e FC Porto 
defrontam-se na 
primeira jornada

Espanha fez mais 
substituições do
que as permitidas

“Leões” iniciam hoje a 
disputa da Ronda 
de Elite da Taça UEFA

FC Porto e Sporting integram 
o Grupo B da terceira fase da 
Taça Liga e vão defrontar-se, 
a 29 ou 30 de Dezembro, em 
Alvalade, na primeira jornada. 
Marítimo e Penafiel são as 
outras equipas do grupo. O 
Benfica começa na Madeira, 
frente ao Nacional, e terá ainda 
como rivais o Gil Vicente e o 
Leixões. O Sp. Braga defronta 
o Estoril, o Belenenses e o 
Beira-Mar. No Grupo A estão 
Paços de Ferreira, Rio Ave, V. 
Setúbal e Sp. Covilhã.

A FIFA anulou o resultado do 
jogo particular entre a África 
do Sul e a Espanha (1-0), para 
efeitos de ranking, pelo facto 
de os espanhóis terem feito 
mais uma substituição do 
que as permitidas. A selecção 
espanhola fez entrar o guarda-
redes Reina para render o 
lesionado Valdés e evitar que 
um outro jogador tivesse de 
deslocar-se para a baliza. A 
FIFA pode ainda adoptar novas 
medidas depois de analisar o 
relatório oficial do encontro.

O Sporting disputa hoje o 
primeiro jogo no Grupo D da 
Ronda de Elite da Taça UEFA, 
em futsal. Os “leões” vão 
defrontar os húngaros do Eto 
Gyor, às 20h30, no Complexo 
desportivo de Almada, 
medindo forças amanhã, no 
mesmo palco e à mesma hora, 
com os holandeses do CF 
Eindhoven. A última partida 
será domingo, às 17h, quando 
o Sporting jogar com o Araz-
Naxçivan, do Azerbaijão.

Paulo Bento referiu que 
o objectivo inicial de 
Portugal no Mundial 2014 é 
ultrapassar a fase de grupos

Em Melbourne está a mais 
forte dupla lusa de sempre 
numa prova que pela 
primeira vez introduz a 
competição individual
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Contra a recessão 
demográfica

Um problema adiado 
na Educação

O
s dados do Instituto Nacional de 

Estatística (INE) comparando a 

evolução das famílias entre 1960 e 

2011 quantifi cam transformações e 

mostram a que ritmo estão a ocorrer 

mudanças com as quais nos deparamos no 

nosso quotidiano.

Somos um país no qual há mais pessoas 

sós, mais famílias monoparentais, mais 

casais recompostos e menos famílias 

numerosas. Muitos destes dados refl ectem 

a erosão da família tradicional e a adopção 

de novas formas de vida. Outros traduzem 

a inexistência de uma política de família 

que contrarie a tendência para a quebra 

da natalidade que em Portugal há muito 

atingiu dimensões gravíssimas. Os dados do 

Eurostat mostram que temos a segunda taxa 

de natalidade mais baixa da União Europeia. 

Poupa-se nos que ainda não 
nasceram e não se contraria o 
desequilíbrio demográfico do país 

Os números do INE, por seu turno, indicam 

que a percentagem de casais com fi lhos 

baixou de 41,1% para 35,2%, entre 2001 e 

2011. Estes dados evidenciam os efeitos 

da ausência de uma política real de apoio 

às famílias. Os dados do Observatório das 

Famílias e das Políticas de Família revelam 

que Portugal gasta apenas 1,5% do PIB em 

apoios económicos às famílias e que nos 

últimos três anos meio milhão de crianças 

perderam o direito ao abono de família. 

Num país em austeridade acentuada, 

travam-se os gastos que poderiam conduzir 

a um aumento da natalidade. Poupa-se nos 

que ainda não nasceram. E, por essa via, 

perde-se a possibilidade de contrariar o 

défi ce demográfi co e torna-se mais difícil 

combater os problemas que decorrem 

do envelhecimento das populações, ao 

nível da Segurança Social ou dos custos 

de saúde. Um país que convida os jovens 

a emigrar e não dá aos que fi ca condições 

para constituir famílias está a condenar-

se a prazo. Somos um país em recessão 

demográfi ca e que desistiu do futuro, 

aceitando o declínio a prazo como preço 

para sobreviver no presente. É preciso que o 

país passe a ter uma política de família.

Ao socialismo sempre o 
que é dos outros!
O Prof. César das Neves, na 

entrevista a que o dr. Victor Baptista 

se referia (Público 20/11), não se 

insurgia com a aparente coisa boa 

que é aumentar o salário mínimo 

aos “pobres,” mas sim com a 

impossibilidade de estes deixarem 

de o ser se o socialismo continuasse 

a insistir na estupidez farisaica de 

lhes dar o que não gera. O dr. Baptista 

diz gostar de “análises económicas 

menos emotivas, menos ideológicas 

e mais racionais”; ora, e sem que 

o Prof. César das Neves me tenha 

encomendado sermão nenhum, 

o que ele  fez, e faz sempre, é 

exteriorizar convicções e irritar-se, 

o mais legitimamente possível, com 

este verdadeiro massacre socialista 

(esse sim ideológiquíssimo) do 

politicamente correcto com que os 

sócrates daquele quadrante nos iam 

arruinando. Se alguém quer dar aos 

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.
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pobres aquilo que merecem, tem-se 

visto nas crónicas de César das Neves 

e em todas as suas muito racionais 

intervenções, versando muitos mais 

aspectos das suas vidas que não 

apenas o dinheiro. O Prof. C. das 

Neves é mesmo das pouquíssimas 

pessoas que fazem o favor de 

nos advertir para que fujamos do 

populismo farisaico que gravita em 

redor de um Estado omnipresente, 

oportunista, corrupto e insaciável. 

O dr. Baptista aponta ainda a subida 

da despesa pública, um desperdiçar 

de recursos que muito bem podiam 

ser canalizados para os seus pobres. 

Só que não diz, mas ele sabe, que 

esse exagero de números só caiu 

agora no orçamento porque só agora 

esse mesmo exagero apareceu para 

pagar dívidas e prejuízos ainda 

mais exagerados e criminosos com 

que Sócrates forrou as empresas 

públicas e que agora nos cobram. 

E, pela primeira vez, este governo 

tem pago. Tenha tento, dr. Baptista; 

e leia mais sobre um Torga que o sr. 

provou que não percebeu.

João de Mendia, Lisboa

E se inquiríssemos
a educação?

Quando todos estávamos à 

espera de uma resolução para as 

consequências nefastas de um 

dos períodos negros da educação 

em Portugal, eis que nos surge de 

rompante uma versão complicada. 

Valerá a pena continuar com a 

escola pública? as estruturas dos 

espaços escolares podem funcionar 

como estão e devemos agrupá-las? 

os professores estão preparados 

para ensinar? os professores se 

fi zerem um exame escolhido 

por outros professores, ou não, 

fi carão em melhores condições? 

se despedirmos professores; se 

lhes baixarmos o salário; se os 

colocarmos numa posição de 

submissão/abdicação; teremos 

Os artigos publicados nesta secção respeitam a norma ortográfica escolhida pelos autores

melhores resultados? (...) Respostas 

não faltarão. Venham elas.

Gens Ramos, Porto

 

E pronto!

Ganhámos! Vamos a caminho do 

Brasil. Foi o CR7 que marcou todos 

os golos da vitória com a ajuda 

de uma equipa bem treinada. 

E os comentadores falaram 

antes, durante e depois do jogo 

salientando as várias hipotenusas 

da diagonal da trajectória da bola. 

E será tema de conversas ainda 

durante bastantes dias. E assim 

vamos esquecendo os cortes nas 

remunerações que obrigam a 

reduzir as compras mesmo de 

pão, o aumento dos impostos que 

levam muitas empresas a fechar e a 

aumentar o desemprego e a não nos 

espantarmos com as contradições 

que os vários ministros vão 

difundido nas suas várias palrações.

Maria Clotilde Moreira, Algés

É
um ultimato de Bruxelas que ameaça 

levar o caso ao Tribunal de Justiça 

da União Europeia. Em causa está o 

alegado tratamento discriminatório 

de professores que estão a contrato 

nas escolas públicas, nomeadamente 

em termos de vencimento, em relação a 

professores dos quadros.

E a Comissão Europeia critica o recurso 

a contratos a termo sucessivos que 

colocam aqueles docentes em situação 

de precariedade, apesar de exercerem 

tarefas que correspondem a necessidades 

permanentes. É um problema antigo e 

para o qual o provedor de Justiça também 

já tinha alertado, dizendo que a legislação 

actual viola a directiva europeia que visa 

evitar a utilização abusiva desses contratos. 

É verdade que os contratados permitem 

ao Ministério de Educação ajustar a oferta 

à procura nas escolas. Mas os casos de 

professores com mais de dez anos de 

tempo de serviço e que ainda têm contratos 

precários já ultrapassam o limite do razoável. 
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Abaixo o empreendedorismo, 
viva a deseconomia

P
or entre o nevoeiro do “milagre 

económico” que só o Governo 

consegue entrever, o ministro da 

Educação (perdão, da Economia), 

Pires de Lima, sintonizado com 

essa atmosfera de euforia, foi 

ao Parlamento promover  a 

criação de uma disciplina de 

“empreendedorismo” no ensino 

“obrigatório”, um novo objectivo 

do Governo. Pela minha parte, sou contra 

e estou com muita curiosidade em saber 

o que sobre esta matéria tem a dizer o 

verdadeiro ministro da Educação, Nuno 

Crato, a quem eu suponho estar entregue a 

pasta dos currículos escolares.

Mas para que não digam que não 

sou construtivo, tenho uma proposta 

a fazer: em vez de uma disciplina 

de “empreendedorismo” no ensino 

“obrigatório” (básico? Secundário?), 

proponho que aos currículos dos cursos 

superiores de Economia seja acrescentada 

uma disciplina de deseconomia, na qual, 

entre outras matérias relevantes, seria 

ministrado o ensino do deseconomês. Talvez 

assim os ilustres técnicos do Fundo de 

Monetário Internacional compreendessem 

que a lei (no caso, a Constituição 

portuguesa) não é um problema técnico, 

como o crescimento económico ou a dívida 

excessiva, para as quais, como é sabido, o 

FMI tem receitas infalíveis.

A um assaltante de bancos que está a 

construir o seu modelo de negócio, admite-

se que introduza um capítulo sobre os 

problemas legais que decorrem do acto de 

roubar. Isso provaria mesmo que estávamos 

perante um assaltante não necessariamente 

honesto, mas certamente conscencioso. 

Agora que uma instituição internacional 

como o FMI se refi ra à legalidade não como 

algo que está obrigado a respeitar mas como 

um problema é que não é nada normal.

Ao leitor que está a perguntar o que têm 

a ver os sonhos pedagógicos do ministro 

Pires de Lima com as equações e os 

quantifi cadores do FMI eu explico. Passámos 

a achar natural viver num universo onde 

a economia é considerada um absoluto ao 

qual toda a sociedade tem que obedecer. 

Como a economia são números e regras 

“objectivas”, tudo o resto passa a ser 

excluído da realidade.

 O problema, naturalmente, não está na 

economia, uma ciência com limites, ainda 

que esforçada. Está na transformação 

da economia numa ideologia que ignora 

os seus limites e exclui todas as outras 

maneiras de pensar. E que, tal como as 

ideologias totalitárias do passado, passa a 

viver na convicção de que a ideologia e a 

realidade são a mesma coisa.

Por outras palavras, é a negação da 

democracia e a sua substituição por uma 

tecnocracia desumanizada, cujo modelo de 

sociedade é um exercício contabilístico onde 

as contas têm que bater certo, seja qual for o 

preço que a sociedade tenha de pagar.

Essa transformação começa na 

linguagem. A partir da linguagem, 

transforma-se na única racionalidade 

possível dos decisores políticos. A seguir, 

num mecanismo de exclusão. No plano das 

ideias, os que não partilhem as subtilezas 

da técnica estão fora do debate. No plano 

social, os indivíduos que não conseguirem 

adaptar-se fi cam de fora. Isso não signifi ca 

que vivamos, hoje, numa sociedade 

totalitária. Signifi ca que há procedimentos 

muito parecidos com os do totalitarismo 

que estão a ser aceites por democracias que 

se tornaram reféns desta ideologia.

 A desumanização do totalitarismo 

começava na crença da absoluta 

racionalidade de uma ideologia, fosse o 

comunismo ou o nazismo. Na Europa em 

crise, os valores democráticos estão a ser 

imperceptivelmente substituídos por uma 

desumanização tecnocrática, por uma 

ideologia que reduz tudo a uma técnica. 

Incluindo a lei. É esse o risco.

A olímpica ideia de criar uma cadeira 

de empreendedorismo nasce dessa 

convicção na virtude salvadora da 

ideologia. Eu não posso ser mais a favor do 

empreendedorismo: uma sociedade livre é 

isso, uma sociedade onde o maior número 

de pessoas pode livremente empreender. 

Então, por que sou contra uma cadeira de 

empreendedorismo? Pela simples razão 

que empreender é um acto de liberdade 

individual e uma disciplina obrigatória 

de empreendedorismo é a transformação 

do empreendedorismo numa questão 

de Estado. É tão 

ridículo como 

estudar o Pequeno 

Livro Vermelho 

de Mao Tsé-Tung. 

Nem o eduquês que 

Nuno Crato tanto 

criticou durante 

anos e anos seria 

capaz de produzir 

um monstro deste 

calibre.

Por isso Nuno 

Crato tem a 

obrigação de 

não se render 

ao economês. 

E nos cursos de 

Economia devia 

introduzir uma ou 

mais disciplinas 

obrigatórias de 

cujos programas 

constasse tudo, 

Literatura, Arte, 

História, tudo, 

menos Economia. 

Até bilhar às três tabelas, se necessário. 

Ficávamos todos mais felizes se os 

burocratas do FMI, do BCE e da Comissão 

Europeia fossem todos estudar essa 

maravilhosa disciplina da deseconomia 

que é preciso inventar sem demoras. 

Seria uma magnífi ca demonstração de 

empreendedorismo político.   

Jornalista. Escreve quinzenalmente à 
quinta-feira

É extraordinário 
que o FMI 
considere a 
Constituição 
como um 
“problema 
legal” e não 
como uma 
lei que devia 
respeitar

CR Álvares 
Cabral

N
ão conhecendo uma palavra 

de sueco foi um prazer tentar 

decifrar os minutos-a-minutos 

dos jornais suecos a partir do 

momento em que a Suécia 

estava a ganhar 2-1 a Portugal.

Não há melhor vitória nem 

vingança do que aquela que se 

obtém depois de dar esperança 

ao adversário. Cristiano 

Ronaldo (CR) já tinha tirado a esperança 

marcando o primeiro golo e marcando 

o trabalho de casa da Suécia: “Agora, se 

quiseres ir ao Brasil, marca três golos e não 

nos deixes marcar mais nenhum”.

Com cruel paciência CR esperou que a 

Suécia marcasse dois desses três golos. Deu-

lhes uns escassos minutos de esperança 

— não fosse ela tornar-se contagiosa — e 

marcou o 2-2. Deu um novo trabalho de casa 

aos suecos: “Agora têm de marcar mais dois 

golos, para além dos dois que já marcaram. 

Desculpem eu vos ter dado a impressão que 

poderiam ir ao Brasil marcando apenas três 

golos. Afi nal são quatro”.

Enquanto os suecos ainda estavam a 

cismar como é que iriam marcar mais dois 

golos, CR marcou mais um, dando a vitória 

do jogo a Portugal, por um previsível golo 

de diferença, tal como tinha acontecido 

em Lisboa. Nem deu trabalho de casa. A 

Suécia só tinha marcado dois golos. Agora 

teria de marcar mais três nos poucos 

minutos que lhe faltavam. Não é tarefa que 

se possa pedir a alguém.

CR ainda sofreu imenso o facto de não ter 

marcado um quarto golo. E ainda há quem 

diga que ele não se esforça quando joga por 

Portugal. Pois não. Esforçamo-nos nós. Para 

acompanhá-lo.   

Miguel Esteves Cardoso

Miguel Gaspar

Ainda ontem

Uma linha a mais

BARTOON  LUÍS AFONSO
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A correcta governação de 
uma comunidade de países 
monetariamente unificada 
exige a institucionalização 
de um comando político-
económico supranacional

A necessidade de um comando 
político-económico supranacional

Francisco Assis

P
or alturas da Guerra dos Trinta 

Anos, episódio especialmente 

trágico na história europeia, um 

autor coevo, de seu nome Pavel 

Stranskyy, escreveu um livro 

intitulado República da Boémia, 

onde, a dado passo, se pode ler 

o seguinte: “Nem a peste, nem a 

guerra, nem as incursões hostis 

dos inimigos, nem a pilhagem, 

nem o fogo, podem causar tanto dano à boa 

gente quanto aquele que é provocado pelas 

frequentes alterações do valor da moeda.” 

Stranskyy, como possivelmente grande 

parte dos seus contemporâneos, estava 

traumatizado com a infl ação descontrolada 

que então se verifi cava nas regiões da 

Suábia e da Saxónia. Há quem afi rme 

que remonta a essa época a inquietação 

colectiva germânica com o fenómeno 

da infl ação, depois hiperbolizada na 

primeira metade do século XX por razões 

sobejamente conhecidas.

Isto vem a propósito do debate 

instalado nas últimas semanas na frente 

económica europeia. No mês passado, a 

taxa de infl ação verifi cada na zona euro 

foi da ordem dos 0,7%, muito longe dos 

apelidados virtuosos 2%. De imediato, um 

fantasma surgiu no horizonte europeu 

— o risco da defl ação. Estará a Europa a 

caminho de uma situação idêntica àquela 

que caracterizou os últimos vinte anos da 

economia japonesa, com as consequências 

conhecidas da estagnação económica e 

do aumento drástico do valor da dívida 

pública? E, se assim for, que antídotos 

devem ser administrados no intuito de 

obviar à consumação de tal desastre? Como 

é óbvio, as respostas divergem devido, por 

um lado, ao pluralismo do pensamento 

económico e, por outro lado, à diversidade 

das experiências históricas nacionais.

No meio desta discussão, surgiram duas 

questões que ilustram com particular 

acuidade algumas das limitações do actual 

debate político europeu. Curiosamente, 

uma remete da técnica para a política e 

a outra, ao contrário, da política para a 

técnica. Ambas demonstram o carácter 

inextrincável destas duas dimensões, bem 

como a importância do factor tempo na 

sua dupla dimensão de mudança e de 

permanência.

Avaliemos a primeira questão. Vários 

economistas têm vindo a sustentar a tese 

da progressiva perda de efi cácia da política 

monetária enquanto instrumento de 

combate ao risco da defl ação. Alicerçam 

esta posição na observação empírica 

do que tem vindo a suceder nos países 

da OCDE desde os anos oitenta até à 

actualidade. Uma política monetária mais 

expansionista não produz os resultados 

esperados no plano da reactivação da 

actividade económica. Não quer isto dizer 

que os seus efeitos sejam nulos, mas são 

tendencialmente decrescentes. As razões 

apontadas para justifi car tal facto são 

as seguintes: o 

elevado nível de 

endividamento 

público e privado 

destes países, o 

envelhecimento 

das respectivas 

populações, 

naturalmente 

indutor de uma 

substancial 

contracção da 

propensão para o 

recurso ao crédito, 

e a inexistência de 

verdadeiros motores 

de crescimento 

na economia real. 

Esta tese coloca 

uma questão muito 

interessante - até 

que ponto estão 

parcialmente desqualifi cadas as soluções de 

política económica mais tradicionais, sejam 

de orientação keynesiana ou neoliberal, 

dada a alteração dos papéis atribuíveis 

aos vários instrumentos de intervenção 

macroeconómica? Um certo atavismo 

doutrinário pode conduzir ao cometimento 

de erros resultantes da adopção dos meios 

inadequados para a concretização dos fi ns 

pretendidos. A rigidez mental no plano 

da técnica económica pode produzir 

consequências políticas muito negativas.

A segunda questão coloca o problema, 

de uma certa maneira, ao contrário. Na 

semana passada, o BCE optou por baixar 

as suas taxas de juro com a intenção 

de diminuir o risco de surgimento do 

fenómeno defl acionário. Mario Draghi, 

uma vez mais, esteve à altura da situação. 

Contudo, a decisão não foi tomada por 

unanimidade; no Conselho Directivo 

verifi caram-se vários votos contra. Ora, 

quem votou contra? Alemães, secundados 

por holandeses e austríacos. É inevitável 

concluir que, em torno deste tema, se 

reconstituiu a linha divisória entre o 

espaço de inspiração germânica e o sul 

do continente, que tantos prejuízos tem 

causado nos últimos tempos ao projecto 

europeu. Aliás, o grande problema da 

União Europeia reside precisamente aí 

- na aparente supremacia das clivagens 

histórico-culturais sobre os antagonismos 

de natureza doutrinária. Daí que se 

aguarde com expectativa o programa e a 

acção do próximo Governo de coligação 

Um fantasma 
surgiu no 
horizonte 
europeu 
— o risco da 
deflação

alemão. Até aqui, os países do Norte têm 

pugnado por uma combinação letal de 

austeridade orçamental e de ortodoxia 

monetária. Felizmente, o BCE tem revelado 

outro entendimento das coisas. O que, 

porém, aqui importa reter é a força de 

uma inércia histórica que prejudica a 

adopção de políticas mais consentâneas 

com o estado actual do continente europeu. 

A memória nacional alemã associada a 

alguns preconceitos que os países do Norte 

cultivam em relação aos povos do Sul têm 

prejudicado a concretização de políticas 

propiciadoras do crescimento económico 

dos países mais afectados pela presente 

crise. Ora, e isso é o que importa aqui 

acentuar, essas inércias históricas só podem 

ser resolvidas através de entendimentos 

políticos e não pelo recurso à invocação 

de qualquer tipo de racionalidade técnica. 

Neste caso, é preciso saber lidar com o peso 

da história sem que os decisores públicos se 

deixem aprisionar por ela.

Estas duas questões permitem-nos 

tirar algumas ilações úteis: por um 

lado, constata-se a necessidade de uma 

permanente actualização do pensamento 

inspirador das políticas económicas para 

que estas possam infl uenciar a evolução da 

realidade; por outro lado, verifi ca-se que a 

correcta governação de uma comunidade 

de países monetariamente unifi cada exige 

a institucionalização de um comando 

político-económico supranacional.

Deputado (PS). Escreve à quinta-feira

RALPH ORLOWSKI/REUTERS
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EVA CARASOL/ARQUIVO

Erasmus+, uma excelente notícia 
para milhões de europeus

O Estado corta 
no essencial

O 
Erasmus+, o novo programa da União 

Europeia para a educação, formação, ju-

ventude e desporto, constitui uma exce-

lente notícia para milhões de europeus.

Destinado a reforçar o 

desenvolvimento de competências 

e da empregabilidade e a apoiar 

a modernização dos sistemas de 

educação, de formação e de apoio à 

juventude, o programa, com a duração 

de sete anos, terá um orçamento de 14,7 mil milhões 

de euros - 40 % superior aos níveis actuais. Tal 

representa uma forte expansão do maior e melhor 

programa de mobilidade do mundo, e temos muito 

orgulho em tê-lo conseguido. É uma prova do 

compromisso por nós assumido perante os jovens 

europeus e dos desafi os que eles enfrentam.

Mais de 4 milhões de pessoas benefi ciarão de apoio 

para estudar, receber formação, trabalhar ou fazer 

voluntariado no estrangeiro, incluindo 2 milhões 

de estudantes do ensino superior, 650.000 alunos 

e aprendizes de cursos de formação profi ssional, 

800.000 professores do ensino básico e secundário, 

docentes do ensino superior, profi ssionais dos 

sectores da educação, formação e da juventude, bem 

como mais de 500.000 participantes em programas 

de intercâmbio de jovens ou de voluntariado no 

estrangeiro.

Consideramos que o programa Erasmus+ pode 

ajudar a combater o desemprego dos jovens 

melhorando as competências de que as pessoas 

necessitam no mundo de hoje. O programa Erasmus+ 

abrange todos os domínios do ensino formal e não-

formal para alunos, formandos, discentes jovens e 

adultos através das suas componentes Comenius, 

Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo, Grundtvig e 

Juventude em Acção.

Num momento em que algumas zonas da União 

se fecham sobre si próprias e as ideias extremistas 

estão a ganhar terreno, o programa Erasmus+ unirá 

os europeus e continuará a simbolizar alguns dos 

valores e ideais democráticos mais importantes da 

União Europeia.

As vantagens, em termos individuais, de ter a 

oportunidade de estudar ou receber formação 

no estrangeiro são bem conhecidas. Ao viver 

no estrangeiro, os jovens melhoram as suas 

competências linguísticas, a sua capacidade de 

adaptação e a sua autoconfi ança. Aprendem a viver 

e a trabalhar a par de pessoas de diferentes meios 

e tradições. As competências adquiridas através 

desta experiência internacional aumentam a sua 

empregabilidade e têm também um impacto na 

economia da UE a nível global.

O programa Erasmus+ tem três objectivos 

principais: primeiro, cerca de 65% do orçamento 

é afectado a oportunidades de aprendizagem no 

estrangeiro para indivíduos, dentro e fora da UE; em 

segundo lugar, o programa apoiará parcerias entre 

instituições de ensino, organizações de juventude, 

empresas, instituições de formação, autoridades 

locais e regionais e ONG; e, em terceiro lugar, apoiará 

as reformas destinadas a modernizar os sistemas 

de educação e formação e, ainda, a promover a 

O 
período que vivemos é, sem dúvida, 

bem difícil. Mas 2014 será ainda 

mais dramático para o país, para as 

Instituições de ensino superior e Ciência 

e para os seus profi ssionais.

As pressões do imediato levam alguns 

a continuar a cortar. Mas sem que 

existam estratégias que nos permitam 

inverter a situação. O Estado aumenta 

os gastos no acessório e corta no 

essencial, como no ensino superior e na Ciência.

A proposta de Orçamento do Estado para 2014 prevê 

um agravamento da diminuição dos vencimentos dos 

docentes do ensino superior e investigadores. E ao que 

aparenta não será temporária. As verbas transferidas 

para as instituições de ensino superior serão 

novamente reduzidas em 2014 (uma redução de 40% 

só nos últimos seis anos). São reais as difi culdades para 

adquirir material essencial às aulas, à investigação ou 

até mesmo aos simples recursos do dia-a-dia. Até os 

próprios dirigentes (cautelosos por natureza) alertam 

para a eventualidade de não 

conseguirem pagar salários ou 

honrar outros compromissos.

Esta é, assim, uma proposta 

de Orçamento que maltrata 

o ensino superior e a Ciência 

e, por arrastamento, todo o 

país. A iniciativa do secretário 

de Estado do Ensino Superior 

solicitando contributos às 

instituições, em fi nais de 

outubro, visando defi nir 

“As Linhas de Reforma do 

Ensino Superior” até ao 

fi nal de dezembro, não deu 

lugar, ainda, à necessária 

discussão. As urgências e 

instabilidades do imediato 

não vão deixando o tempo 

necessário a uma refl exão 

que se quer participada, 

séria e fundamentada. O 

debate aberto e claro é fundamental e não pode ser 

apressado. E não basta dizer umas coisas, é preciso 

saber o que pode ser melhor para o país.

A instabilidade vivida tem sido agravada pelo não 

cumprimento do defi nido nos Estatutos das Carreiras 

Docentes (sem esquecer a hierarquia remuneratória 

decorrente das categorias, graus e títulos académicos), 

pela não clarifi cação de dúvidas e correções de 

injustiças nos regimes transitórios dos referidos 

Estatutos. A concretização do diploma relativo aos 

docentes e investigadores do ensino superior particular 

e cooperativo é urgente. Sem estabilidade e condições 

mínimas é impossível manter a qualidade do trabalho 

que tem vindo a ser desenvolvido pelo corpo mais 

qualifi cado do país. No próximo sábado, dia 23, pelas 

15h00, docentes do ensino superior e investigadores 

concentrar-se-ão em frente ao Ministério da Educação 

e Ciência, na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, 

porque o ensino superior e a Ciência estão em risco!

Presidente da Direcção do SNESup     

A proposta de 
OE maltrata 
o ensino 
superior e a 
Ciência e, por 
arrastamento, 
todo o país

inovação, o empreendedorismo e a empregabilidade.

Além de conceder apoio a estudos e formação no 

estrangeiro, os estudantes que planeiam realizar um 

curso completo de mestrado num outro país, para 

o qual as bolsas ou os empréstimos nacionais estão 

raramente disponíveis, benefi ciarão de um novo 

mecanismo de garantia de empréstimos, gerido pelo 

Fundo Europeu de Investimento.

As novas parcerias Erasmus+, denominadas 

“alianças do conhecimento” e “alianças de 

competências sectoriais”, contribuirão para colmatar 

o fosso existente entre o mundo da educação e o 

mundo do trabalho, permitindo que as instituições 

de ensino superior, os prestadores de formação e as 

empresas trabalhem em conjunto e promovam, de 

forma mais efi caz, a inovação e o empreendedorismo. 

Isto signifi ca, por exemplo, o desenvolvimento 

de novos curricula, a fi m de se colmatarem as 

inadequações em matéria de competências.

Parcerias estratégicas de menor escala procurarão 

igualmente incentivar a cooperação entre a 

aprendizagem formal e não-formal em todos os sectores.

Por meio da consolidação do Serviço Voluntário 

Europeu e dos intercâmbios internacionais de 

jovens, o programa Erasmus+ irá também promover 

uma cidadania activa e a participação da juventude 

na vida democrática.

Por último, é de referir que o programa Erasmus+ 

inclui, pela primeira vez, uma rubrica orçamental 

específi ca para o desporto. Afectará mais de 33 

milhões de euros, em média, por ano, para fomentar 

a dimensão europeia no desporto, contribuindo 

para abordar as ameaças que se colocam a nível 

transfronteiriço, como a viciação de resultados e a 

dopagem. Apoiará ainda projectos transnacionais que 

envolvam organizações desportivas não-profi ssionais, 

promovendo, por exemplo, a boa gestão, a inclusão 

social, as carreiras duplas, a igualdade entre homens e 

mulheres e o desporto para todas as idades.

A Europa está a enfrentar enormes desafi os 

económicos e sociais. Precisamos de uma mudança 

de mentalidades para sair da actual crise económica.

Estamos convictos de que o programa Erasmus+ 

não apenas assumirá um papel fundamental na 

superação destes desafi os como dará a milhões de 

jovens europeus uma esperança num futuro melhor.

Comissária europeia para a Educação, a Cultura, 
o Multilinguismo e a Juventude; 
Presidente da Comissão do Parlamento Europeu 
para a Cultura e a Educação

Tribuna União Europeia e educação Debate Ensino Superior e Ciência
Androulla Vassiliou, Doris Pack António Vicente

A Europa 
está a 
enfrentar 
enormes 
desafios 
económicos 
e sociais. 
Precisamos 
de uma 
mudança 
de 
mentalida-
des para 
sair da 
actual crise 
económica
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Taxa contraria Lei de 
Acesso aos Documentos 
Administrativos p19

Fará discurso de abertura na 
conferência que organiza na 
Aula Magna, em Lisboa p6

Início dos ensaios em 
humanos pode acontecer já 
em 2016 p32/33

Sintra: câmara cobra 
6,2 euros/hora na 
consulta de papéis

Mário Soares vai 
desafiar hoje Cavaco 
Silva a demitir-se

Vacina contra a 
malária desenvolvida 
por portugueses

Totoloto

9 12 26 27 42 5

7.800.000€
1.º Prémio

SOBE E DESCE

Miguel Prudêncio

Uma equipa do Instituto 
de Medicina Molecular, 
em Lisboa, liderada 

por Miguel Prudêncio, está a 
desenvolver uma vacina contra 
a malária (que mata entre 655 
mil e 1,2 milhões por ano) e, se 
tudo correr bem, daqui a dois 
anos começarão os primeiros 
ensaios clínicos em humanos. 
Obter uma vacina é algo que o 
mundo procura há 
muito, tendo sido 
feitas várias 
tentativas 
nas últimas 
décadas para 
a produzir. 
O projecto de 
Miguel Prudêncio justificou 
um segundo financiamento da 
Fundação Bill & Melissa Gates 
no valor de 902 mil euros. (Pág. 
32/33)

Salvador Caetano

Aí está mais uma 
empresa portuguesa 
a expandir-se para o 

estrangeiro à procura de novos 
clientes. Graças 
a uma parceria 
a Salvador 
Caetano abriu 
ontem uma 
fábrica na 
China, onde 
vai produzir 

autocarros para aeroportos e 
outros veículos especiais, com 
o objectivo de explorar esse 
gigantesco mercado e outros 
vizinhos asiáticos. (Pág. 24)

Nuno Crato

O ministro continua 
no centro do “tufão” 
educativo que ganhou 

nova força com o prazo dado 
pela Comissão Europeia ao 
Governo para rever as condições 
de trabalho dos professores a 
contrato nas escolas públicas, 
sob pena de enviar o caso 
para tribunal. Diz a CE que 
está em causa o tratamento 
discriminatório a que serão 
sujeitos face a professores do 
quadro ou o facto de cumprirem 
contratos a termo durante 
muitos anos, o que aumenta a 
precariedade. (Pág. 12)

Nicolás Maduro

O Presidente 
venezuelano conseguiu 
o que queria, ao 

conseguir que o Parlamento 
aprovasse a Lei Habilitante 
que lhe permite ditar e fazer 
cumprir as leis no próximo 
ano. Com esse poder nas 
mãos, Maduro prepara-se para 
distrair os venezuelanos dos 
reais problemas, avisando, 
após uma semana marcada por 
fiscalizações, detenções de 
comerciantes e baixas forçadas 
de preços, que vai endurecer a 
acção sobre o que chamou de 
“burguesia parasitária que rouba 
o povo”. (Pág. 28)

O RESPEITINHO NÃO É BONITO

Por um Portugal à irlandesa

E 
de repente, toda a gente 

descobriu que a Irlanda 

é que é bestial. Que o 

Governo o diga, e a queira 

imitar, até tem uma certa 

lógica, tendo em conta que 

a Irlanda sempre foi apresentada 

publicamente como “o país que 

Portugal quer copiar”, tal como 

a Grécia foi apresentada como “o 

país que Portugal quer evitar”.

No entanto, subitamente, a 

Irlanda parece o tipo lá da rua que 

ganhou o Euromilhões: um dia 

acorda e descobre que está cheio 

de amigos, incluindo vários que 

nunca antes tinha visto na vida.

Eis o porta-voz do PS para 

assuntos económicos sobre a 

Irlanda: “Procurou, sempre que 

possível, obter um ajustamento 

que considerasse também o 

crescimento económico” e “ainda 

este ano, na preparação do 

Orçamento para 2014, a Irlanda 

recusou o nível de austeridade que 

a troika queria impor”. Eis Mário 

Soares sobre a Irlanda: “Soube 

ter um Governo competente para 

sair [da crise]. Porquê? Porque 

não foi subserviente e a política foi 

sempre — ou quase — dominante 

sobre os mercados usurários.” 

Eis Carvalho da Silva sobre a 

João Miguel Tavares

Irlanda: “Em Portugal, estamos 

a ser objectivamente conduzidos 

por políticas de contínuo 

empobrecimento. A Irlanda tem 

uma actuação de governação de 

defesa do interesse nacional e de 

afi rmação dos seus valores. Em 

Portugal não. Temos governantes 

a apoiar a troika.”

E
u não sei que jornais estes 

senhores andam a ler, mas 

não devem ser os mesmos 

que eu leio. Nos meus 

jornais, li que o Orçamento 

irlandês para 2014 — o tal 

pós-troika — impõe cortes de 2,5 

mil milhões de euros, e entre as 

suas propostas está a perda do 

acesso gratuito à saúde de 10% 

dos pensionistas com mais de 70 

anos. Será que Seguro, Soares e 

Carvalho da Silva concordam com 

a medida?

A Irlanda reduziu o seu défi ce 

de 30,6% em 2010 para 7,3% 

(estimativa) em 2013 e quer atingir 

5,1% em 2014. Estamos a falar 

de um esforço muitíssimo mais 

violento do que o português — uma 

queda de 25,5 pontos percentuais. 

Segundo o Financial Times, os 

cortes na despesa irlandesa desde 

2008 já ascendem a 28 mil milhões 

de euros. O défi ce português 

em 2010 foi de 10,2%, e aquilo 

que se pretende é que ele venha 

a ser de 4% em 2014 — ou seja, 

uma diminuição de 6,2 pontos 

percentuais, quatro vezes menos 

do que a Irlanda. E para cortar os 

eternos 4,8 mil milhões de euros 

com a famosa “reforma do Estado” 

tem sido o cabo dos trabalhos. 

Comparem estes valores, se fazem 

favor, e digam-me sem se rirem 

que a Irlanda saiu do programa 

da troika com a casa arrumada 

e confi ança para dispensar um 

programa cautelar porque “a 

política foi sempre dominante 

sobre os mercados usurários”.

Defender tal coisa é aplicar 

o velho ditado “a galinha da 

vizinha é sempre melhor do que 

a minha” à macroeconomia. A 

Irlanda só é espectacular porque 

fi ca a espectaculares 2500 

quilómetros de distância. Não, a 

Irlanda não fugiu à austeridade. 

Pelo contrário, aplicou-a com 

mais afi nco do que Portugal, e 

com protestos nas ruas. Claro 

que a sua economia nada tem a 

ver com a nossa. Claro que o seu 

sector exportador é duas vezes 

e meia o tamanho do português 

em percentagem do PIB. Claro 

que não foi tão penalizada pelo 

desemprego. Claro que é preciso 

analisar cada país, perceber as 

suas especifi cidades, em vez 

de andarmos a patrocinar as 

habituais queixas por atacado. 

Mas sugerir que a Irlanda não se 

submeteu à troika e à austeridade, 

e que por isso foi bem sucedida, 

é coisa que daria para rir, se 

não fosse mais um triste caso 

de cegueira ideológica e de 

manipulação intelectual. 

Jornalista
jmtavares@outlook.com
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