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BASTIDORES

O mistério
da mala

Seguimos um email
anónimo que descrevia
FernandaJardim, acondessa
de Valenças, como uma
senhoravestidade preto,
com umacruz ao peito,
que pareciaumabeata
inofensiva, mas andaria
nacarteiracom umapistola
de calibre de guerra

artigo sobre FernandaJardim, a
fundadoradaCáritas, começou
com um email anónimo recebido um diadepois danossacapade 16
de Março sobre os escândalos da caridade. Perguntava se o jornalista Pedro
Jorge Castro estava interessado numa
história sobre a origem da instituição,
“envolvendo espiões e monarquia”. Um
emailseguinte foi aindamais sugestivo:
descreviaFernandaJardim, acondessa
de Valenças, como uma senhora vestidade preto, comumacruz ao peito, que
parecia uma beata inofensiva, mas andaria na carteira com uma pistola de
calibre de guerra. E que entregava correspondência classificada de Salazar

O

regrinação. A Sara esperou-a em Fátima e optou por só entrar no santuário
com o grupo. “Mesmo paraumaagnóstica, aquelaentradacom o grupo em silêncio foi emocionante”, conta. É essa
emoção que está nas histórias do livro
que vão lançar esta semana. Antecipamos ade Jaime (págs. 80 e 81).

g
O mistério
permanecerá:
Fernanda Jardim
andava mesmo
com uma pistola
na mala?

ALEXANDRE AZEVEDO

B

g
Com Nick
Willing, na
montagem da
exposição que
está patente
a partir do dia
7 na Casa das
Histórias,
em Cascais

quando ia às Nações Unidas em Genebra. Umadas filhas confirmaque amãe
tinhalicençade porte de arma, mas não
faz ideiase andavacom umapistolana
mala: “Se algumavez fosse revistar-lhe
amala, ralhavalogo comigo, nem pensar.” Mas os seus 20 anos como fundadora e presidente da Cáritas são um
manancial de histórias surpreendentes,
paralernas páginas 68 a72.

B

B
Director Adjunto

João Carlos Silva
4

Emoções em Fátima
As jornalistas daSÁBADO AnaCatarina
André e Sara Capelo tiveram a ideia
paraumlivro sobre Fátima, aassinalaro
centenário das aparições, durante uma
conversaàhorade almoço. Escolheram
escrever sobre peregrinos. Em Maio do
ano passado, aAnafez mesmo umape-

Procura-se quadro perdido
Esta semana, quando a SÁBADO
chegou àCasadas Histórias, em Cascais,
Nick Willing, o filho de Paula Rego,
estavanervoso amontaraexposição da
mãe: “Estamos muito atrasados.”
Mesmo assim, Nick guiou-nos pelos
quadros que já estavam desempacotados e contou as histórias que cada
um deles esconde. São mais de 60. A
editora Ana Taborda perguntou-lhe: “E
Os Cães de Barcelona, também vai cá
estar?” NickWilling respondeu: “Não sei
onde esse quadro está, se vocês
encontram… eu gostava de saber. É um
dos quadros mais importantes que ela
tem feito e penso que está em Portugal,
mas não sei onde.” Para ler no GPS.

!
B
Um novo final
João PereiraCoutinho é o novo cronista da SÁBADO já a partir desta edição.
Ele apresenta-se: “Desde 2004, quando deixei O Independente e fui para o
Expresso, acrónicaemigrou paraaFolhadeS. Paulo. Ficou aopinião política,
um género jornalístico e não literário.
Treze anos depois, sinto-me um emigrante de volta a casa. Espero que não
se note o sotaque.” O politólogo e escritor de 40 anos ocupa a última página
da revista. Muitas vezes, um novo final
é também um novo começo. W

Nova colecção
A partir da próxima
semana, com a
SÁBADO, cinco
títulos policiais com
96 páginas. São 25
enigmas para resolver em família, completamente grátis.

* A ESCOLHA DE GEORGE CLOONEY

“… e o OMEGA é o relógio
que foi à Lua.”

GEORGE CLOONEY’S CHOICE*
#moonwatch
DISPONÍVEL EM:

PORTO · TEL.: 222 001 606
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EDITORIAL
A SÁBADO será sempre
o território da luta pela
verdade, da liberdade de
a contar no respeito pelo
pluralismo de ideias
e crenças. O nosso
compromisso com os
leitores e as leitoras será
sempre o do jornalismo
independente

B
Director

Eduardo Dâmaso
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Uma ideia
sobre o País
e uma carta
aos leitores
aro leitor, cara leitora, permitam-me a veleidade desta interpelação directa. De pensar
que escrevo para todos e para cada
um dos leitores deste magnífico projecto editorial que é a SÁBADO. Em
2014 aconteceu um pouco de tudo a
este País. Foi preso um ex-primeiro-ministro, caiu o Grupo Espírito Santo
e o BES, foram presos altos funcionários do Estado numa rede de corrupção, implodiu a PT. Passados três
anos, é possível fazer uma triste
constatação: aquele foi apenas um
ciclo mais intenso da persistente degradação da vida política, e económica que vem de mais longe e promete não nos largar. Há muitos anos
que andamos a construir um País a
velocidades muito diferenciadas.
Certa elite política e financeira mostrou a sua verdadeira face, feita de
ganância e de um clientelismo doentio. Foi essa mesma dita elite que nos
empurrou para a austeridade e para
os juros leoninos dos credores internacionais. E que já nos fez pagar 13
mil milhões de euros para salvar bancos que emprestaram milhões à tripa-forra. O mais estranho deste tempo é que ele é vivido pelo sistema político e por uma parte da população
como se não fosse uma coisa nossa.
Como se houvesse aqui uma certa
banalidade – e até mérito – no saber
roubar e destruir os bens e os recursos públicos. Há um inexplicável sonambulismo cívico que olha para
tudo isto como se fosse um epifenómeno que acontece de quando em
vez mas depois tudo volta ao normal.
E o normal é aceitar passivamente a
opacidade política e económica, a
falta de transparência, a ausência de
escrutínio. Ora, o problema é que, por
maior que seja a mudança de “ambiente” trazida pela geringonça, e isso
só por si foi muito bom mas não che-

C

ga, os problemas estruturais estão todos por resolver, num misto de responsabilidades nossas e irresponsabilidades europeias. O défice público,
um crescimento da economia pouco
mais do que anémico, o desemprego
jovem, o emprego precário, a pobreza persistente de quase 2 milhões de
portugueses, são sinais de uma realidade que hipoteca o futuro de todos.
Sinais que a SÁBADO nunca desistirá
de descodificar.
A SÁBADO será sempre o território
dalutapelaverdade, daliberdade de a
contar no respeito pelo pluralismo de
ideias e crenças. Nuncadeixaremos de
procurar uma boa ideia sobre o País,
de narraragenerosidade e ainteligência dos portugueses que lutam por
uma ideia positiva de e sobre Portugal
mas a investigação jornalística, honrando o passado da SÁBADO, será
uma das nossas matrizes essenciais. O
nosso compromisso – como bem se
pode ver com o tema de capa desta
edição – será sempre o do jornalismo
competente e independente. Saberemos também olharparaacultura, para
o mundo, valorizaros projectos de vida
dos portugueses na procura do bem-estar e da felicidade individual, que é
outra forma de promover o bem comum e um país mais justo e igual. Na
edição em papel – onde vamos reforçar a liderança – ou na plataforma digital – onde vamos lutarpelaliderança
– afirmaremos essa luta pelos valores
da justiça, da igualdade e da modernidade. Por si e para si, cara leitora, caro
leitor, como referência exclusiva do
nosso trabalho.

E
João PereiraCoutinho
Este novo ciclo da SÁBADO começa
com o simbolismo da estreia de João
Pereira Coutinho, que passa a assinar a crónica da última página. É um
dos mais prestigiados intelectuais
portugueses, com obra feita na universidade e na escrita. Politólogo, escritor, João Pereira Coutinho honra-nos com as suas ideias, com a coragem de as afirmar e uma solidez granítica que não faz concessões a cortes de fanáticos ou à pastorícia de
bajuladores que pululam pelas caixas de comentários. W

NOVO NISSAN MICRA
O CÚMPLICE PERFEITO

PORTAS ABERTAS DE 6 A 9 DE ABRIL
A vida é sempre mais emocionante quando temos um cúmplice. Com
um design audacioso, uma personalidade marcante e as avançadas
‘Intelligent Mobility Technologies’, o novo Nissan Micra chegou para
revolucionar. Juntos, tudo é possível.

Visite um concessionário Nissan de 6 a 9 de abril e descubra
o Novo Nissan Micra.

Consumo combinado: 3,2 - 4,6 l/100 km. Emissões de CO2: 85 - 104 g/km.

#OCúmplicePerfeito
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ALAGARTIXA
E O JACARÉ
Quando olhamos para o
PSD nos dias de hoje é nas
autarquias que ainda
sobrevive o PSD de ontem.
Muitas vezes sitiado,
maltratado, desprezado

O

O problema
não são as
autárquicas,
é a condução
política
do PSD
1. Um dos aspectos mais vivos e dinâmicos do PSD sempre foi a sua actuação autárquica. O PSD tem obra
em muitas autarquias, tem e teve excelentes autarcas e tem uma cultura
de serviço nas autarquias que, no seu
conjunto, o tornam um grande partido autárquico. Tem e teve também
gente menos honesta, más escolhas e
maus autarcas, e erros de gestão,
como se passa com o PS. Mas, quando olhamos para o PSD nos dias de
hoje é nas autarquias que ainda sobrevive o PSD de ontem. Muitas vezes sitiado, maltratado, desprezado,
mas está lá com gente que conseguiu
nestes anos do lixo manter uma relação dedicada e socialmente comprometida com os seus fregueses e munícipes. Nunca embarcaram no projecto de engenharia social do “ajustamento” e desconfiaram, e muito, do
vezo anti-social de muitas medidas
que eles sabiam muito bem vinham
mais das ideias do grupo de Passos,
do que eram exigidas, como hoje se
diz falsificando a história, pela troika
e aplicadas a contragosto. Eles também “ajustaram”, mas há uma enorme diferença entre o modo como o
fizeram, mantendo preocupações sociais que não existiam no Governo
PSD-CDS. Resistiram à forte guinada
para a direita do PSD. Mantiveram
por isso uma relação com as suas terras e as suas gentes que foi rompida
no topo do PSD e que cada vez mais
divorciado está do comum das pessoas, como se vê consistentemente
nas sondagens.

O
Professor

José Pacheco Pereira
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2. Onde isso não aconteceu foi em
Lisboa e no Porto e nas grandes cidades, onde a vida política tem, além de

factores locais, elementos nacionais e
onde pesa em primeiro lugar o “estado” nacional do PSD. Esta circunstância não era inelutável, mas exigia que
houvesse candidatos excepcionais,
mobilizadores por si mesmos, alargando o espaço partidário, e com
uma relação tida como muito próxima das gentes e dos locais por onde
concorrem. Ora, a crise nacional do
PSD e o crescente aparelhismo que já
vem muito de trás, seca tudo por
onde passa e afasta os melhores, estiola as opções e não torna desejável
concorrer pelo partido. Há gente
muito capaz de ser um excelente
candidato por Lisboa ou Porto, com
as características de moderação, conhecimento e dedicação pela sua cidade, situados num espaço “central”
entre o antigo PSD e o PS que considera que concorrer nos dias de hoje
pelo PSD é pestífero. A história do
Porto e de Sintra em 2013 é exemplar,
com o aparelho do PSD a escolher
candidatos pela fidelidade a Passos

SUSANA VILLAR
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ou, pior ainda, a por interesses de
carreira e ambição, e a abandonar um
candidato que seria natural na sua
área política como era Rui Moreira. O
voluntarismo dos candidatos de Lisboa e do Porto, já que em Sintra o
PSD teve que sofrer o vexame de
aceitar que concorresse o candidato
de 2013 que expulsou, não consegue
resolver a ecologia nacional hostil.
3. Se o PSD autárquico ainda tem
muitos traços do PSD dos “fundadores”, social-democrata, moderado,
dedicado à justiça social, com obra
feita, o seu grande inimigo é o PSD
nacional, em particular a direcção
política de Passos Coelho, mas também a sua corte no partido, gente
muito diferente dos self-made men
do passado, ou dos profissionais com
prestígio que moldaram o PSD em
tempos idos, muitos com uma cultura
alheia ao PSD e comprometidos com
vários interesses, a começar pela gestão da sua carreira, que são o lastro

que tem que trazer atrás de si. O PSD
ganhou as eleições em 2015, não me
esqueço disso, nem me esqueço que
o programa eleitoral tinha muitas das
“reversões” que agora se atacam no
PS, mas tem-nas perdido todos os
dias. Na verdade, como Portas intuiu
quando se demitiu, o PSD e o CDS
não voltam ao poder a não ser que tenham uma maioria absoluta, tão firme é a frente de rejeição que criaram
nos anos da troika. Porque, se é verdade que o PSD ganhou, perdeu-as
com idêntica legitimidade porque
existia uma outra solução maioritária
que até agora tem funcionado sem os
cataclismos que foram previstos.
4. Porque é que o PSD começou a
perder terreno, e muito, logo a seguir?
Porque a condução política de Passos
apontava, e aponta, num único sentido: a queda do Governo PS com um
novo resgate e as sanções da Europa.
Sempre disse que esta análise não é
desprovida de alguma racionalidade
– as bases do “sucesso” do PS são frágeis –, mas, o tempo e o modo como
tem sido conduzida dá do PSD a imagem de que deseja tal crise e, na verdade, deseja-a. Ora, isso é mortífero
para Passos e para o PSD, porque
ninguém, a não ser os radicais à volta
de Passos e a direita revanchista que
o acompanha, aceita uma tese de
quanto pior melhor.
5. E depois há um outro factor, a situação da Banca, que torna Passos e
o PSD profundamente antipáticos
em termos políticos, sem que haja
por trás qualquer mérito em não se
ser popular por se ser verdadeiro.
Aqui é ao contrário, não só não se é
verdadeiro, como atacar o PS pelo
que se está a passar na Banca, é disparar contra si próprio, porque todos
o problemas que o novo governo,
mal, menos bem ou bem, está a resolver têm génese nas políticas do
governo Passos, Portas e Maria Luís,
por acção e omissão. É por isso que
todas vezes que Passos abre a boca
com arrogância para perguntar porque é que se vendeu assim o Novo
Banco, a pergunta dá a volta à sala e
volta-se para ele e diz “é preciso ter
topete”. Quem paga o “topete” são os
candidatos autárquicos. W
9

Do leitor

As estradas mais
bonitas de Portugal

L
Valdemiro Martins
Braga

O destaque da SÁBADO desta semana foi uma agradável surpresa. Em
jovem, viajei muito por Portugal, conheci recantos fantásticos que passam
despercebidos à maior parte dos automobilistas. Partilho da opinião de
Nelson Évora e acho Sintra das zonas mais bonitas. Divulgar o que de bom
há no nosso país é um dever público e a SÁBADO cumpriu esse requisito
da melhor maneira.

L
Jorge Morais
Porto

Amigos dos malfeitores
Em Portugal, as redes sociais foram
inundadas de comentadores justificando o atentado da ponte de Westminster e culpando o Ocidente por ter
armado e treinado aquela gente. Não
será hora de uma chuva providencial
de clarividência e bom senso lhes entrar na cabeça? Não vêem que estão a
dar (...) força a estes malfeitores?

L
Vítor Colaço Santos
São João das Lampas

Que viva a Cultura!
“Podemos orgulhar-nos no domínio
da cultura” (!), disse Passos Coelho.
Mas aquando desgoverno atirou-nos
para uma acentuada tristeza colectiva e de enormes dramas para a Cultura e agentes culturais! Um exemplo: o encerramento do Teatro da
Cornucópia foi como se tivesse ardi10
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do uma biblioteca! Numa sociedade
decente, o ministério da Cultura
deve ser preponderante; actualmente é o menos importante…

L
Ademar Costa
Póvoa de Varzim

Comissões bancárias
O desenvolvimento económico
reclama a estabilização da banca.
Contudo, substituir as perdas das
diversas práticas de intermediação
financeira com o aumento de receitas através do comissionamento
é incorrecto. A gestão de valores
mobiliários e de investimento e os
diversos produtos financeiros deviam obedecer a exigências rigoristas de transparência. Afinal, se os
investidores estrangeiros têm um
“preconceito ideológico contra
Portugal”, o que dirão os portugueses sobre o cenário de falência técnica da banca? Não basta atingir
2,1% no défice público. E a dívida?
Os números não enganam. W
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O ÓBITO SIMPLEX JÁ
FOI TESTADO EM LISBOA
DURANTE 10 DIAS, o Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa testou, no Campus
de Justiça, um serviço que reúne, num único espaço, as entidades a que qualquer pessoa tem de
recorrer depois da morte de um familiar próximo. O Espaço Óbito deve abrir a sério ainda este ano

epois do balcão
Perdi a Carteira
ou do serviço Empresa na Hora, o Governo
quer voltar a facilitar a
vida ao cidadão, neste
caso numa hora mais difícil do que ficar sem documentos ou ter de criar
uma empresa – quando
morre um familiar próximo e é preciso, além de
organizar o funeral, perceber se há impostos por
pagar e tratar de assuntos
diversos, como as
contas bancárias ou as
pensões de reforma.
Durante 10 dias (20 a 31
de Março) quem se deslocava ao Campus de Justiça
para assuntos relacionados com falecimentos era

D

encaminhado por um
segurança para uma sala
discreta, sem anúncio,
onde estava a funcionar,
ainda em fase de teste, o
Espaço Óbito.
Lá dentro estavam representadas seis entidades: ADSE, Autoridade
Tributária, Instituto de Registos e Notariado, Instituto de Segurança Social,
Caixa Geral de Aposentações e Banco de Portugal.
Havia uma sétima entidade, mas estava apenas
a monitorar a experiência: a LABx. Foi deste Laboratório de Experimentação da Administração
Pública que surgiu o projecto Espaço Óbito – outra das ideias do LABx é

g
O objectivo
é evitar que as
pessoas, ainda
por cima em luto,
andem de serviço
em serviço

EM TODO O
MUNDO SÓ
SE CONHECE
MAIS UM
PROJECTO
ASSIM, NA
AUSTRÁLIA

criar o Balcão Único do
Emprego, lê-se no site.
Mas afinal, o que é o Espaço Óbito? É um projecto que pretende concentrar, num só espaço, as
entidades fundamentais
para resolver questões
relacionadas com a morte de um familiar próximo. No mundo, só se conhecem dois projectos
assim, este e um semelhante, na Austrália, segundo Paulo Malta, responsável do Labx.
Antes de avançar com o
Espaço Óbito, o LABx refere à SÁBADO que fez 50
entrevistas a cidadãos que
tinham perdido familiares
há cerca de um ano. Daqui, surgiram o que cha-

mam “mapas de percurso”: quais as entidades a
que uma pessoa tem de
recorrer quando morre um
familiar. Fizeram 45 mapas de percurso, porque as
pessoas morrem de maneiras diferentes.
Um exemplo: uma mulher a quem morreu o pai.
Foi às Finanças pedir informações para declarar o
óbito e para consultar os
bens. Depois andou num
pingue-pongue de três
meses entre as Finanças e
entidade bancária onde o
pai tinha conta. Houve,
ainda, necessidade de ir à
Segurança Social pedir
subsídio de funeral e pensão de sobrevivência. Finalmente, fez mais uns
quilómetros e foi ao Instituto dos Registos e Notariado tratar da habilitação
de herdeiros.
Pedro Tavares, gestor do
Espaço Óbito, diz à SÁBADO que a ideia do projecto partiu do Balcão de Heranças e Partilhas do IRN,
porque os funcionários relatavam que muitas pessoas eram reencaminhadas para outros serviços.
Antes de o projecto começar houve uma formação para os funcionários –
a sensibilidade para atender pessoas neste contexto
de dor é essencial, acrescenta Pedro Tavares.
“Não queremos que a pessoa que está a ser atendida
se sinta melindrada,
de forma nenhuma.”
A intenção do Ministério
da Justiça é que o Espaço
Óbito seja uma realidade
no terceiro trimestre, no
máximo em Setembro,
portanto. Com as seis entidades deste ensaio, ou
com outras que se julguem mais necessárias. W
InêsEstevescomMarcoAlves
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Pintura contada
c
Retrato deJovem
NobreCavaleiro da
Ordem deCalatrava
abre a série Colecções
em Foco, uma iniciativa editorial digital
(com acesso livre) da
Parques de Sintra.
Resulta de uma investigação sobre esta pintura iniciada em 2013
pelo historiador de
arte Fernando Montesinos, que permitiu
esclarecer diversos
equívocos e mistérios.

Autor
Data

O
Nuno Costa Santos

Terá sido pintado entre
1590 e 1600, mas mantém-se a hipótese de ser
do início do século XVII.

Escritor

Julgou-se que
seria Antonio
Moro. Mas confirma-se que é
Juan Pantoja de
La Cruz, retratista da corte espanhola

Mistério da
Humanidade
O que é que leva alguém a
querer ser árbitro? Continua
a ser dos maiores mistérios
da humanidade (ao pé disto a
existência ou não de Deus é um
pormenor). Não há árbitros
amados. Há, aliás, três condições que não se deseja a ninguém: árbitro, ministro da Educação e escultor do busto do
Ronaldo.
Não há cadernetas de árbitros.
Nenhum português sai àruapara
celebrar a passagem de um autocarro cheio de árbitros com
garrafas de champanhe na mão.
Nenhum árbitro dánome sequer
a um aeródromo. E já lá vão 43
agressões só esta época. É por
isso de saudar a coragem de
quem se mantém em funções na
arbitragem e quem as assume.
Isto num momento em que o
País se escandaliza com uma
joelhada a um árbitro, como se o
que marcasse o ambiente desportivo todas as semanas fosse a
meditação transcendental.
Aqui, no café, o televisor, transmite, sem som, a imagem de um
comentador futebolístico acompanhado de umafrase naqual se
faz o apelo àintervenção política
neste instante de agudíssima
crispação no universo da bola.
Embalado pelaideia, sou invadido por um desejo. Partilho-o
com o leitor, que o compreenderá. Condecorações em Junho não
bastam. É preciso ver o árbitro
Marcelo, aquele que descrispou
o País, a entrar em campo, em
jogo decisivo, equipado de negro
e com o apito naboca. W
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Aquisição
O quadro ingressou nas colecções
reais como Retrato do Rei D.
Sebastião e foi comprado, em data
desconhecida, por ordem da Rainha
D. Maria Pia.

Identidade
Julgou-se, durante muito
tempo, que o retratado
seria o Rei D. Sebastião.
Crê-se, desde 2006, que
é um cavaleiro da Ordem
de Calatrava, talvez Joan
Vives de Canyamars.

43 AGRESSÕES AÁRBITROS: A
MAIORIA FOI ENTRE JOVENS
DESPORTO
A joelhada de Marco Gonçalves, jogador do Canelas, ao juiz José Rodriguez, no domingo, dia 2, foi a 43ª
agressão a árbitros esta época. A
maioria (15) aconteceu nas divisões
distritais do futebol de formação – e
as vítimas são quase todas menores.
Os números, da Associação Portuguesa de Árbitros, revelam que os incidentes aconteceram em 12 distritos
do continente e na Madeira: foi em
Lisboa que se registaram mais, seguindo-se Braga, Porto, Coimbra e
Aveiro. Houve ainda ameaças e vandalismo contra os carros dos árbitros.

Local
Foi colocado originalmente
na Sala dos Cisnes do
Palácio Nacional de Sintra,
a maior da construção,
do tempo do Rei D. João I.

NIGEL FARAGE, ANTIGO LÍDER DO
UKIP, PARTIDO DA DIREITA RADICAL BRITÂNICA, É O NOVO CONSULTOR DO GIGANTE DAS APOSTAS
PADDYPOWER PARA TUDO O QUE
ESTIVER RELACIONADO COM O SEU
AMIGO DONALD TRUMP. O PRÓPRIO FARAGE EXPLICOU
PORQUÊ: A CASA DE
APOSTAS PERDEU €4 MILHÕES COM A ELEIÇÃO
DE TRUMP. PORMENOR: A INFORMAÇÃO FOI PUBLICADA A 1 DE ABRIL.
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LUCÍLIA GALHA

F

P
Numa altura em que o VIH/Sida se tornou
uma doença crónica, e que há de certa forma um desleixo quanto ao uso de preservativo, qual é o maior desafio?

“Desvalorizaram-se
asconsequências
doVIH/Sida”

R
A assimilação da mensagem de que
infecção por VIH é uma doença crónica
conduziu, de facto, a um modo novo de
encarar esta doença, com uma
desvalorização das suas consequências.
Esta atitude pode, em parte, explicar a
desvalorização das medidas preventivas
por indivíduos com comportamentos de
risco. Infelizmente, a mensagem relativa à
prevenção não acompanhou de forma
eficaz a “banalização” da infecção.
Também não passou a informação
relativa às consequências da doença que,
embora sendo crónica, tem um peso
individual e social muito grande.

R
Do ponto de vista individual constitui um
fardo enorme carregar toda a vida este
diagnóstico, ainda muito imbuído de estigma
e discriminação. Por outro lado, é muitas
vezes esquecida a necessidade da toma
diária e ininterrupta de medicação, com
potenciais efeitos secundários. Convém
também salientar que alguns aspectos da
infecção por VIH ainda não são
completamente controlados. Por exemplo, a
inflamação crónica residual parece ter um
papel importante na maior ocorrência de
comorbilidades e um risco aumentado de

Este é um problema transversal à grande
maioria dos países europeus. Muitas
pessoas não se sentem em risco porque
acham que é um problema que não as
pode atingir; outras, tendo corrido riscos
e sentindo-se bem, metem a cabeça na
areia na expectativa de que não lhes
tenha acontecido nada. Também há
quem tema as consequências de um
diagnóstico de infecção e prefira adiar
o mais possível. Por último, pode
acontecer, particularmente em idosos,
os profissionais de saúde desvalorizarem
manifestações menores da infecção
por VIH – não encaram esta população
como de risco e não lhes propõem
um teste de diagnóstico.

P

Joaquim Oliveira

P
Como assim?

R

Presidente da Associação Portuguesa
para o Estudo Clínico da Sida. Faz parte do júri dos projectos a concurso no
Programa Gilead Génese. Os vencedores são conhecidos esta quinta-feira, 6

surgimento de tumores. Do ponto de vista da
sociedade, a doença acarreta um custo muito
significativo para os sistemas de saúde,
desafiando a sua sustentabilidade.

P
Cerca de 50% dos diagnósticos ainda são tardios, ou seja, as pessoas descobrem quando já
estão doentes. Porque é que isto acontece?

O que pode ser feito para resolver a lacuna
ao nível da prevenção?

R
O drama maior é que mesmo os
indivíduos com elevada formação
também se infectam, isto é, há um
desfasamento entre saber e fazer, entre
saber e praticar. Ganha cada vez maior
importância o conceito de tratamento
como prevenção, ou seja, tratar o maior
número de pessoas (que primeiro é
preciso diagnosticar) para diminuir o risco
de transmissão. Neste sentido, a chamada
profilaxia pré-exposição – ou seja,
fornecer aos grupos de risco elevado
medicação para que não sejam infectados
– poderá ser uma ferramenta importante.

PUB
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FACEBOOK.COM/ACRIADAMALCRIADA E SABADO.PT

Desce
D

Não faço ideia de que é que a menina está a falar

Mário Centeno
Ministro das Finanças

Alienou o Novo Banco
aos norte-americanos da
Lone Star, um fundo-abutre que tem na sua carteira activos de mais de
1.300 bad banks. A decisão, desesperada, nada
augura de bom: é que directa ou indirectamente,
todas as perdas que venham a ser registadas serão, no fim da linha, suportadas pelos contribuintes
portugueses – outra vez.

Para ti (lha)

Desce
D
Sérgio Monteiro
Gestor

Em Novembro de 2015,
o Banco de Portugal –
ou seja, todos nós –
deu-lhe o prazo de um
ano e 30 mil euros mensais de salário para vender decentemente o
Novo Banco. Mais de
400 mil euros depois, o
resultado do trabalho
do antigo secretário
de Estado das Obras
Públicas é pouco mais
do que sofrível.

h

O leite que não é leite
Depois da carne criada em laboratório, chegou o animal-free milk. É um resultado dos mais
modernos métodos de bioengenharia mas também da fermentação natural

s opiniões sobre o consumo
de leite são hoje várias, mas é
unânime que se trata de uma
fonte importante de três nutrientes:
proteína, potássio e cálcio. Uma
startup de São Francisco, nos Estados
Unidos da América, recriou agora o
leite de vaca, sem vacas. Tem o mesmo sabor e a textura do leite orgânico, mas sem recorrer aos animais.
Já existiam várias versões de leite

A
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JOÃO COSTA, activador de negócios

vegetal, criadas a partir de soja, arroz,
aveia, amêndoa ou avelã. Mas a Perfect Day resolveu mudar o paradigma
da indústria de lacticínios – desenvolveu uma técnica de fermentação, com
um processo idêntico ao da criação
de cerveja artesanal ou de medicamentos, ao explorar a sequência de
ADN do animal e inseri-la numa levedura – uma mistura de açúcares vegetais, gorduras e minerais.
Em www.perfectdayfoods.com
poderá aceder a informações mais
detalhadas e também ficará a saber
que chegarão às prateleiras dos
supermercados até ao fim deste
ano. Passe também em www.impossiblefoods.com para ficar a conhecer a carne que não é carne –
é produzida com ingredientes naturais, mas com gosto e aparência
de carne verdadeira.
joaocosta@yap.pt

Crédito Pessoal
2.500€ a 50.000€ / 12 a 120 meses
TAN desde 7,55% / TAEG desde 9,6%

CAMPANHA
PROMOCIONAL
até 30 abril

97,58€ /mês
1

5.000€ / 72 meses

Os melhores conselhos partilham-se.

Uma taxa especial
também.

TAN:

8,20% TAEG:10,1%

No Cetelem.

707 200 390

cetelem.pt

2ª a 6ª feira, das 9h às 20h.
(0,10€
  €/min. redes móveis.
   ! ! "#$

Um crédito claro. No Cetelem.
1

O valor inclui comissão de processamento de prestação de 1,50€. Seguro de crédito facultativo de 7,11€ não refletido no MTIC e na TAEG.
Montante Total Imputado ao Consumidor para o exemplo apresentado: 6.588,84€. Crédito sujeito a aprovação pelo Cetelem – marca do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A.
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As frases da semana

F
Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, Europa Press

“O recém-eleito presidente [Trump] está feliz com o Brexit
e encorajou outros países a fazer o mesmo. Se continuar
assim, eu vou promover a independência de Ohio e de
Austin, Texas, nos Estados Unidos”
F

F

F

F

Mário Centeno

Ivanka Trump,

Catarina Martins

Vladimir Putin

“Está descansado quanto ao
futuro do Montepio? Eu estou
descansado em relação
ao meu trabalho em relação
a essas situações”

filha do Presidente

“O Bloco não podia sermais
europeísta. (…) Não há ninguém que
diga que o euro está a funcionar!
Émelhordizerque o rei vai nu!”

“As acusações são fictícias,
enganosas, provocações e
mentiras. Leiam os meus
lábios: não”

Ministro das Finanças, Rádio Renascença

F
Teresa Leal Coelho

“A assiduidade não é bitola
da qualidade de um vereador”
Candidata do PSD à Câmara Municipal
de Lisboa, Observador

F
António Leitão Amaro

“Não queremos que nos sirvam
só as partes do prato que a outros
podem interessar. E depois não
podemos ficar absolutamente
calados e ter zero de
utilização da informação”
Deputado do PSD, sobre o convite de
Carlos Costa para alguns deputados
consultarem documentos sobre o dossiê
Espírito Santo, Público

norte-americano,
CBS

“Agora sou
Líder do BE, i
uma
funcionária F
não
Marçal Grilo
remunerada “Estamos a formargente de topo, e
depois os alemães vêm cá e levam
da Casa
30 engenheiros de cada vez”
Branca,
Ex-ministro da Educação,
Diário de Notícias
sujeita às
mesmas
F
regras que
Pedro Dias
todos os
“Esta pistola era de um polícia
outros
que eu matei”
da série de crimes de Aguiar
funcionários Acusado
da Beira, Jornal de Notícias
federais”
F
Dietrich Neumann

Presidente russo, sobre se o seu país interferiu nas eleições nos EUA, The Guardian

F
Ulisses Correia e Silva

“Sei que é um dia triste para
a Europa, porque o Reino
Unido saiu, mas não seja por
isso, nós entramos. Estamos in”
Primeiro-ministro de Cabo Verde,
Expresso das Ilhas

F
Rodrigo Duterte

“Eu enfrento de caras o problema
das drogas, UE, filhos da p...”
Presidente das Filipinas, criticando os
deputados do Parlamento Europeu que
aprovaram uma resolução a condenar a
sua guerra aos traficantes, 14ymedio

“A Europol tinha uma lista de 18
suspeitos até ao ataque de Paris.
Hoje são nove mil”
Chefe do Departamento de Assuntos Legais
e Políticos da Europol, Diário de Notícias

F

F

Pedro Santana Lopes

F

Fernando Teixeira dos Santos,

“Era justo o aeroporto ter
o nome de Alberto João
Jardim. Lutou que nem
um doido por este aeroporto”

Francisco José Viegas

ex-ministro das Finanças, Diário de Notícias

F

“O chavismo – o ‘socialismo
do século XXI’–
transformou-se numa seita
tresloucada e estapafúrdia
que a esquerda desculpa
com brandura, encolhendo
os ombros”

Paulo Marques

Escritor, Correio da Manhã

Provedor da Santa Casa da Misericórdia,
SIC

“O Banco Montepio não tem
problema nenhum, é
provavelmente o banco com
crédito mais disperso”

F
“Nunca imaginei o meu
filho primeiro-ministro”
GETTY IMAGES

Jornalista, mãe de António Costa,
Expresso

MIGUEL BALTAZAR

Maria Antónia Palla

Presidente do Sindicato dos Quadros Bancários, i
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“Não tive quaisquer
dúvidas quanto
à capacidade
de Armando
Vara [na
administração
da Caixa]
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MYRIAM GASPAR

F

F

Amber Heard, actriz, E! News

EmanuelSantos

“Se cada
actor de
Hollywood
que eu
conheço
pessoalmente
assumisse
que é gay,
deixava
de ser
assunto
num mês.
Temos um
longo caminho
a percorrer”

“O Cristiano gostou. (...) Pediu-me
para alterarumas pequenas rugas.
Não queria um aspecto tão pesado
no busto, queria um aspecto mais
jovial – o que é normal, visto ser
um tanto vaidoso”
Escultor do polémico busto de Cristiano
Ronaldo no aeroporto da Madeira,
Record

O moralista

O
Pedro Marta Santos
Jornalista e argumentista

Toda a beleza
será castigada

F
ScarlettJohansson

“Tive sorte porjá ter
tido muito treino
de luta e de
armas. Manejo
uma arma
muito bem,
sou melhor
nisso do que
noutras coisas”
Actriz, Diário
de Notícias

F
José
Mourinho

“Tornei-me
o calm one”
D.R.

Treinador, sobre a
sua atitude no Manchester United,
France Football

F
PatríciaReis

“Hoje para se
venderum livro
só falta aparecermos nas
embalagens do leite”
Escritora e editora da Egoísta,
Diário de Notícias

F
EmmaThompson

“Há imensos miúdos,
actrizes e actores porvolta
dos 30 que não comem.
Não comem! Há assuntos
sobre os quais é preciso
fazermuito barulho”
Actriz, sobre a anorexia,
Skavlan

Em Abril de 2017, depois de
Trump, Farage, Le Pen, Putin, Erdogan, Orbán, Norbert Hofer, do
Partido dos Finlandeses ou daAuroraDourada, aindaháquemache que
o populismo do século XXI é feito
não porreaccionários mas porrevolucionários, estendendo-se de forma
igual por “direita” e “esquerda”. É
impossível negar o legado de terror
das ditaduras de esquerda, a veia
despóticano pescoço de Maduro ou
as alucinações psicadélicas do Podemos sobre qualquer forma de capitalismo. Mas existemduas diferenças
cruciais entre as visões populistas de
direitae de esquerda.
A primeira é que, à direita, a democraciaadaptável ao capitalismo é
hoje liberal, não social – a social-democracia foi a enterrar a partir
de meados dos anos 70, tendo sido
substituída por um modelo de liberalismo globalizante sem redistribuição keynesiana. A segunda diferença é que, enquanto à esquerda o
populismo incentiva a batalha entre
o “povo”, indivisível do líder, e as
“elites” corruptas, o presente populismo de direita desenha um triângulo. Além das elites, há um terceiro
corpusa extirpar: os “outros”, sejam
eles muçulmanos, mexicanos ou judeus. Se a esquerda cometeu o pecado mortal de substituir os trabalhadores pelas minorias e a classe
média pelas causas fracturantes, a
direita populista é antiplural e odeia
o multiculturalismo.
Resultado imediato: no mundo de
Orbán e de Le Pen, a peruano-dinamarquesa Helena Christensen ou a
palestino-holandesaGigi Hadid nuncaexistiriam. Como populismo de direita, todaabelezaserácastigada. W
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c
Enxurrada
de rochas
na Colômbia
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Um homem caminha
entre ruínas na cidade de
Mocoa, no Sul da Colômbia, depois de inundações e avalanches de
lama provocadas por
chuvas torrenciais e rios
transbordantes terem arrastado terra e rochas de
todos os tamanhos, arrasando tudo à sua passagem. Mocoa foi a principal localidade mais atingida. No domingo, dia 2, a
contabilidade de vítimas
ia em 254 mortos, mais
de 200 feridos e ainda
centenas de desaparecidos, o que fazia supor um
balanço muito mais elevado. O desastre aconteceu às primeiras horas de
sábado, quando as águas
do rio Mocoa e dos seus
afluentes convergiram
para a capital da província de Putumayo.
FOTO
JAIME SALDARRIAGA/REUTERS
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SÓNIA BENTO
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Isto é uma praia polaca
Se está a pensar ir de férias para as margens do
mar Báltico, no Norte da Polónia, é melhor
comprar um separador de espaço. Primeiro
porque nas praias polacas é obrigatório o uso
do acessório; depois, como os ventos naquela
zona são muito fortes, acaba por dar jeito para
não levar com areia em cima. Estes coloridos
separadores de pano, com pés metálicos que
se enterram na areia, variam de tamanho conforme o número de pessoas que protegem.
!

Presa por ouvir
Ed Sheeran
Sonia Bryde, de Walsall, Inglaterra, foi presa por ouvir repetidas
vezes, com o volume no
máximo, o tema Shape
ofYou, de Ed Sheeran.
Por ser reincidente – já
tinha sido detida por
incomodar os vizinhos
–, acabou condenada a
oito semanas de prisão.

!
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Quem quer testar sofás?

UM JACARÉ TÃO GRANDE QUE FOI DESCRITO COMO “UM DINOSSAURO” PASSEOU-SE CALMAMENTE NO CAMPO DE GOLFE DE
LUXO EM KIAWAH ISLAND, NA CAROLINA
DO SUL, EUA, A POUCOS METROS DE GOLFISTAS DISTRAÍDOS. SÓ UMA MULHER QUE
TIRAVA FOTOS É
QUE DEU CONTA E LANÇOU
O ALERTA.

O gigante russo de móveis
MZ5 Group começou a recrutar “experimentadores de sofás” a tempo inteiro. Apesar
de os novos produtos serem
testados num laboratório especializado, a administração
decidiu que, para responder
melhor às necessidades dos
consumidores, tinha de ter
feedbackreal. Em poucos dias
recebeu 5 mil candidaturas.

€186

!

Cerveja para vacas
Hugues Derzelle, um
criador de bovinos de
Chimay, na Bélgica, acredita que um dos segredos
para uma boa degustação
de carne pode estar na
cerveja. É por isso que
nos últimos meses tem
dado a algumas das suas
vacas quatro litros de
cerveja preta todos os
dias. A ideia surgiu-lhe
depois de ter lido que no
Japão fazem o mesmo.
20

Uma biblioteca do Estado
de Montana, nos EUA, recebeu um livro que tinha
sido requisitado há 35
anos, juntamente com
uma doação de 200 dólares (cerca de €186) e uma
missiva com um pedido
de desculpa. Segundo a
carta, o livro foi “amado”
durante aquele tempo e
lido, pelo menos, 25 vezes.

!

!

Simplesmente “J”? Não pode

Tirou a carta
ao fim de 25 anos

Um casal suíço quis baptizar
a filha recém-nascida como “J”,
apenas “J”. Mas um tribunal
administrativo do país recusou.

!

Um apelo à oração diferente
Os altifalantes instalados na cidade
turca de Kastamonu transmitiram
o áudio de um filme porno em vez
da tradicional chamada muçulmana
para as orações na mesquita.

!

Mais de 400 Einsteins juntos
Um grupo de 404 pessoas bateu o recorde
mundial do Guinness para o “maior encontro de pessoas vestidas como Albert
Einstein”. Foi em Toronto, Canadá. Os
participantes seguiram o dress code do
físico alemão: blazer, gravata e, claro,
uma grande peruca branca e bigode.

1. O britânico Whiteley-Mason passou por 14
instrutores, fez 33 exames e ao fim de 25 anos
conseguiu tirar a carta
de condução.
2. Começou em 1992
e desde então não
parou de tentar.
Hoje tem 42 anos.
3. “Fiz 56 aulas com o
primeiro instrutor até
que ele me disse para
desistir porque nunca
iria passar no exame”,
contou ao Daily Mail.
4. Em Janeiro tentou
mais uma vez e ainda
cometeu três erros, mas
conseguiu a carta. “Estou
muito orgulhoso. Era
a última coisa que
me faltava”, disse.

A suavidade
que dá aquele toque
às suas paredes.

Velours
A tinta aquosa mate que se
distingue pela sua qualidade
e toque aveludado, aliados
a uma excelente lacagem
e superior lavabilidade.
Por outras palavras,
a forma mais suave de levar
a felicidade até sua casa.
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Indiscretos
M.G., M.H.E., N.T.P.
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Cavaco, Marcelo, e o BES
Em Julho de 2014, Cavaco Silva
afirmou: “Os portugueses podem
confiar no BES.” Na segunda-feira, dia 3, Marcelo Rebelo de
Sousa disse que “podem ficar
descansados”. Tudo tranquilo.

k

O segredo do busto B
A imagem da direita teve mais de cinco
mil partilhas no Facebook. Um sucesso. O
autor da publicação dizia que caso o busto de Ronaldo tivesse sido feito em Beringel, seria assim, e não como o de bronze,
à esquerda. E fazia publicidade ao festival
Sabores do Barro, de 7 a 9 de Abril. A Junta de Freguesia de Beringel confirmou à
SÁBADO: “Temos um oleiro na terra, mas
não foi ele que fez. Mas também vimos no
Facebook.” Infelizmente, temos de clarificar: não é produto nacional. É um ensaio
de 2013 para a figura de Ronaldo no
Museu de Cera de Madrid.

k

k

Assunção almoçou
com Ruy de Carvalho

O que fica
para a história:
o aeroporto
ou “aquilo”?

O parlamento homenageou na sexta-feira, 31,
Ruy de Carvalho (90 anos), assinalando o Dia
Mundial do Teatro (que se comemorou a 27).
Depois do plenário, o actor visitou os gabinetes do CDS-PP, de quem tinha partido a iniciativa, e almoçou em S. Bento com Assunção
Cristas, Nuno Magalhães e Teresa Caeiro.
“Uma grande honra”, diziam os centristas
presentes. E, claro, uma photo opportunity.

O Diário de Notícias da
Madeira fez um inquérito para saber o que
fica da homenagem a
Cristiano Ronaldo no
aeroporto. E 61,4% disseram: o busto. Houve
21,5% a escolher “as
críticas à renomeação”
e apenas 1,5% “os discursos”. Sim, Ronaldo,
Marcelo Rebelo de
Sousa e António Costa
falaram. Parece é que
teve pouca importância.

k

O espião com
as costas largas
k

k

Timing político
chega à banca
Você tem um banco para vender,
em condições difíceis. Tem duas
opções, apenas hipotéticas:
– Segunda-feira, meio do mês (o
ordenado chega?), depois de uma
derrota da selecção, está de chuva;
– Sexta-feira (venha o fim-de-semana), fim do mês (ordenado
pago) está sol e há Benfica-FC Porto no dia seguinte.
Se escolheu a segunda, o Governo
também. E o governador do banco
de Portugal, Carlos Costa, idem.
22

O DESEJADO?
UMA SONDAGEM RECENTE
DÁ UMA MAIORIA ABSOLUTA A UM CANDIDATO
À CÂMARA DE OEIRAS
QUE AINDA NEM
SEQUER É CANDIDATO.
QUEM SERÁ?

?

k

Futebol, euros e
o que diria Dijsselbloem
O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol assinou um protocolo com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros para ajudar
os jogadores a gerirem as suas finanças pessoais. Ou, como diria Jeroen
Dijsselbloem, para não “gastar tudo
em copos e mulheres”.

Tem gerado muitos
comentários no Serviço
de Informações Estratégicas de Defesa o caso
do espião que, cansado
dos alegados abusos de
uma superior hierárquica, desapareceu. Foi
preciso a intervenção
de um familiar para
convencer o oficial de
informações, recrutado
no último concurso, a
voltar ao posto – com a
garantia de que a chefe
seria mais branda.

NIF: 506723364

CAMPO 11
MODELO 3
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

JUNTOS APOIAMOS
CENTENAS

DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA MOTORA
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Obituários
DULCE NETO

Yevgeny Yevtushenko (1933-2017)
Não foi como guarda-redes que lotou
estádios, mas adizerpoesia. Superstarliterária, opôs-se aEstaline e fez o
famoso poemade denúnciaanti-semitaBabiYar. Salazardeixou-o vira
Portugal e ele devorou salsacrua

m poeta russo em Lisboa, durante a ditadura? Todo um
acontecimento. Snu Abecassis, a dinamarquesa que fundou as
publicações D. Quixote, convidou
Yevgeny Yevtushenko, que estava
em Espanha, para um recital no Teatro Capitólio. Salazar, com o regime
concentrado na visita do Papa Paulo
VI a Fátima, mostrou-se permissivo.
A 13 de Maio de 1967, YY como o
tratavam os fãs, ou Zhenya, os amigos, aterrou na Portela e seguiu para
Fátima. Mais tarde escreveu um poema, traduzido por Manuel Seabra, em
que dizia: “Em todo o asfalto, de cabeça perdida o povo se arrastava”.
Passeou-se por Lisboa, quis ver
jogar o Benfica e o Eusébio, só que
estavam em Aveiro. Assistiu antes à
derrota do Vitória de Setúbal pelo
Belenenses no Restelo. YY gostava de
futebol, aos 16 chamaram-no para
uma equipa profissional, mas o êxito
literário repentino indicou-lhe outro
futuro que não o de guarda-redes.
Teve um encontro com escritores
na D. Quixote. José Gomes Ferreira
recusou-se a ir e escreveu nos seus
Dias Comuns, recorda o blogue Cais
do Olhar: “(...) Interessa-me pouco a
carne-e-osso desse Poeta-Turista
que anda a pavonear-se pelos países

U

fascistas, por reclamo próprio. Mal
chegou e apareceram os fotógrafos
(...) parecia histérico aos berros está aí
algum fotógrafo americano? – Que o
pariu! – disse eu comigo – Não o conheço. Ele, se quiser, que me procure!”
O Capitólio encheu-se para ouvir o
russo, relataram então os jornais, que
não perderam pormenores da visita.
Em Sesimbra, ao lado de Fernando
Namora, petiscou queijo e vinho e,
para gáudio do Diário Popular, “comeu vorazmente salsa crua”.
Os comunistas portugueses dividiram-se entre o aplauso e o menosprezo. Yevtushenko tinha uma
relação ambígua com o
poder sovíético. Crítico
q.b. para não cruzar a
linha da dissidência,
subtil o suficiente
para resistir sem desafiar, não sofreu o
mesmo que outros
escritores antiditadura. Nada de exílios, nada de trabalhos forçados: recebeu
prémios, publicou os seus
muitos livros e viajou pelo
estrangeiro. Enchia arenas e
estádios de futebol a dizer
poesia, era uma superstarliterária. Em 1962 a Time escolheu-o para capa, chamou-lhe “um jovem zangado” num elogioso artigo.
Os críticos, como o poeta
Joseph Brodsky, argumentavam que “só atirava pedras

JOSÉ GOMES
FERREIRA
NÃO O QUIS
CONHECER:
“QUE O
PARIU!. ELE,
SE QUISER,
QUE ME
PROCURE”

na direcção oficialmente sancionada
e aprovada”. Os defensores contrapunham com a sua oposição a Estaline, lembravam os dois avós mortos
nas purgas do tirano, a expulsão da
universidade por defender o romance proibido de Vladimir Dudintsev.
Ou a recusa de ir contra Boris Pasternak, autor de DoutorJivago, a denúncia da invasão da Checoslováquia, a defesa de Aleksandr Solzhenitsyn, a oposição à guerra do Afeganistão ou o apoio a Gorbachev (foi
deputado depois da Perestroika).
Babi Yar(1961), o seu poema contra
o massacre de 34 mil judeus pelos
nazis em Kiev, ficou na história. Com
o anti-semitismo a crescer, incomodou o Kremlin e agradou a
milhões de leitores: recebeu
20.000 cartas de louvor.
Yevtushenko – que nasceu
Yevgeny Aleksandrovich
Gangnus a 18 de Julho de 1933
na Sibéria e adoptou o apelido
da mãe, cantora, depois do
divórcio do pai, geógrafo –
não escreveu só sobre política. O amor, a arte, a natureza
também fizeram poemas.
Amava a bebida e as mulheres.
Casou 4 vezes, a última aos 53
anos, com Maria Novikova, professora em Oklahoma, Estados Unidos,
onde YY deu aulas na universidade
desde 1992. Foi aíque morreu, ao
lado dela e dos dois filhos, no dia 1,
aos 83 anos. Ainda convencido, como
escreveu um dia, que “um poeta na
Rússia é mais do que um poeta”. W
LUIS GRAÑENA

Fernando Campos
(1924-2017)
O sucesso literário chegou-lhe aos 62 anos com A
Casa do Pó. Reformou-se
imediatamente da escola,
dedicou-se aos livros. Um
nome incontornável
do romance histórico
24

Nas estantes da casa do Arco do
Cego, em Lisboa, os livros rivalizavam com os filmes. Mas foram
os primeiros que lhe abriram
nova carreira, aos 62 anos. Em
1986, o professor de português,
nascido em Águas Santas a 23 de
Abril de 1924, escreveu A Casa do
Pó e o sucesso pediu-lhe que se
reformasse logo para continuar a

escrever. A este seu primeiro livro,
no qual trabalhou 10 anos, seguiram-se muitos outros, sendo o último Ravengar(2011). Considerado
renovador do romance histórico,
Fernando Campos, que morreu
no sábado, dia 1, aos 92 anos, era
exaustivo na investigação. Dizia:
“Respeito o que está documentado. O resto, invento.” W

A
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até
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aos 12 an

As suas férias da Páscoa
vão ﬁcar na história.
Aproveite a nossa oferta especial e parta à descoberta da cidade
onde tudo se passa: cultura, gastronomia, lazer, tradição e muito mais!

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
T. +351 232 420 000

reservasmontebelo@montebelohotels.com

Entrevista

O médico interno de saúde pública, que trabalha no Grupo Português de
Activistas sobre Tratamentos de VIH/Sida, esclarece que, embora a hepatite A
possa ser uma infecção sexualmente transmissível, há pessoas que podem
contrair a doença sem ser dessa forma. Por Lucília Galha (texto) e Marisa Cardoso (fotos)

DIOGO MEDINA

“O preservativo não
adianta nada
contra a hepatite A”
ão há razão para alarme e
há mais do que uma justificação para isso: em primeiro lugar, a hepatite A,
ao contrário de outras doenças contagiosas como o sarampo, só sobrevive quatro horas no exterior. Ou
seja, a maioria das pessoas que entra em contacto com o vírus não fica
doente. Mais: de todas as hepatites,
a A é a menos mortal e também
aquela que não se torna crónica.
Mas isso não serve de desculpa para
não se prevenir. Diogo Medina, médico do Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos de VIH/Sida,
falou com a SÁBADO ao telefone
para esclarecer quem é que, afinal,
se deve vacinar e porque é que se
fala (sobretudo) nos homens.

N

Comecemos pelo básico: o que é
a hepatite A e como se transmite?
A hepatite A é uma doença transmitida por um vírus que afecta sobretudo o fígado, daí o nome. É um vírus
que se transmite de duas formas: a
principal, e mais frequente, é através
do consumo de água e alimentos
contaminados – o que acontece sobretudo quando as pessoas viajam
para países da América do Sul, África
e Ásia. Até ao início dos anos 90
também acontecia em Portugal, porque havia ainda muitas terras sem
26

F
“Nãotem a
vercom o
género, mas
com aprática
desexooro-anal, mais
frequente
entrehomens
quetêm sexo
com homens”

Vacinas
Há duas, Vaqta e
Havrix, que
custam entre 25 e
35 euros. Se os
grupos de risco
estivessem vacinados, o surto não
teria acontecido

saneamento básico. A segunda via é
a do contacto: como o vírus é eliminado do nosso corpo pelo intestino,
outra forma de transmissão é através
do sexo oro-anal. Quando o saneamento é bom, como na Europa, a via
mais frequente de transmissão é a
segunda. Quando o saneamento é
mau, é a água e a comida.
Quais são as principais diferenças em relação aos tipos B e C?
Os vírus das hepatites B e C transmitem-se pelo sangue. A hepatite C
é frequentemente associada a um
conjunto de drogas inaladas, por
exemplo poppers ou cocaína, porque o nosso nariz tem uma mucosa
que é facilmente danificada – podemos sem querer romper vasos
sanguíneos e partilhar o vírus. Mas
a grande diferença das hepatites B
e C é que se curam, ou seja, há medicamentos específicos que nos
permitem eliminar esses vírus. Não
há nenhum medicamento para o
vírus da hepatite A. Já a hepatite A
não se torna crónica, depois de a
doença passar, a pessoa fica imune.
A hepatite A é menos perigosa?
Tem uma taxa de mortalidade relativamente baixa. Se pegarmos num
grupo de pessoas que entrou em
contacto com o vírus, 70% vai ter a

doença e 30% não terá qualquer sintoma. Daquelas 70% que têm a
doença, metade precisará de ser internada, a outra metade conseguirá
tratar-se em casa. Dentro daqueles
que precisam de tratamento, porque
têm sintomas graves, menos de 1%
vai morrer. Felizmente é uma doença que mata pouco, mas ainda mata.
Como? O fígado deixa de funcionar e
então há a chamada hepatite fulminante. Felizmente é uma raridade.
A quem pode acontecer?
A pessoas que já tinham, por
exemplo, uma doença do fígado
pré-estabelecida ou que tomam
medicamentos que o fragilizam.
Este surto tem pelo menos 125
casos diagnosticados em Portugal, a maioria são homens. Os
homens são mais vulneráveis ao
vírus do que as mulheres?
A vulnerabilidade não tem a ver
com o género, mas com a prática
de sexo oro-anal. A questão é que
essa prática é mais frequente entre
homens que têm sexo com homens. O sexo oro-anal entre pessoas não infectadas não tem riscos
maiores. Quando uma das pessoas
tem o vírus e não sabe, porque a
maioria das pessoas não sabe, é
uma prática de risco.
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O médico de saúde pública alerta
para o facto de
uma pessoa poder
estar infectada 50
dias e, sem saber,
estar a transmitir
o vírus

F
“Em Portugal,
as pessoas
infectadas
não são as
mesmas que
praticam
chemsex”

F

“Osurto
começoucom
viajantes
internacionais
quese
infectaram
naÁsiaena
América
doSul”

O que é importante saber e fazer
nesse caso?
Importa saber duas coisas: primeiro,
que o vírus tem um tempo de incubação longo, em média 28 dias, mas
pode ir até 50. Ou seja, uma pessoa
pode estar infectada 50 dias e, sem
saber, estar a transmitir. Segunda:
como o vírus é eliminado do nosso
corpo através do intestino, tudo o
que pudermos fazer em termos de
higiene ajuda a prevenir. Lavar as
mãos depois de ir à casa de banho e
antes de ir comer e lavar a região
perianal antes das relações sexuais.
O grande conselho a dar à população em geral é promover a higiene
íntima das relações sexuais.
Porquê?
Falando em termos simples: o sexo
oro-anal é a estimulação do ânus do
parceiro(a) com a língua ou com a
boca. Se nessa região não houver
restos fecais invisíveis (às vezes estão
ali pequenas bactérias ou vírus que
nós não vemos), o risco de a pessoa
se infectar é baixo. Então se a pessoa
tomar banho antes da relação sexual, não há risco. As pessoas só por
serem o que são não estão em risco,
mas sabemos que este surto está a
afectar sobretudo homens que têm
sexo com homens. Neste momento
ainda não é um problema grande
nas mulheres. Em Portugal, tanto
quanto sei, só há ainda uma mulher
infectada: trabalhadora de um laboratório, ou seja, infectou-se com material de um doente. Ao nível europeu, segundo dados de Fevereiro, só
havia nove mulheres infectadas.
Porque é que os casos são sobretudo da área de Lisboa e Vale do
Tejo?
A proporção de homens que fazem
sexo com homens é maior nas cidades e portanto é normal que este
fenómeno seja maior nas cidades.
Não quer dizer que não evolua.
Qual é a origem deste surto?
O surto começa com viajantes internacionais que vão até à América do
Sul ou à Ásia, se infectam, porque
não se vacinaram, beberam água
com gelo que estava contaminada,
e depois trouxeram para a Europa. Q
27
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Q Na Europa há neste momento três
estirpes diferentes: uma que teve origem na América do Sul, que é a predominante em Portugal; outra que
teve origem na Ásia, predominante
em Amesterdão, na Holanda; a terceira detectou-se na Alemanha e
ainda não se sabe de onde vem.

doente, se for bem acompanhada,
no prazo de um mês resolve a situação. Em casos raros, quando as pessoas já têm doenças anteriores, pode
durar mais tempo.
Há razões para alarme?
A população geral não tem de ficar
alarmada, só de saber reconhecer se
é, ou não, uma boa candidata para
as medidas preventivas: se pratica
sexo oro-anal deve promover a
higiene íntima antes da relação; se
tem familiares directos, com quem
vive, que ficaram doentes deve procurar um médico para obter uma
prescrição para a vacina. Os homens
que têm sexo com homens também.

Qual é a associação com um
festival de Verão na Holanda?
Para uma das três estirpes, aquela
que nos chega da Ásia, o evento
que aconteceu em Amesterdão foi
determinante porque propagou a
infecção. Mas em Portugal só existe
um caso dessa estirpe – a maioria
das situações tem a ver com pessoas que foram viajar para a América do Sul durante o Verão e que
depois chegaram cá e adoeceram.
A associação do surto com o
chemsexfaz ou não sentido?
Não. O chemsexexiste mas é muito
maior nalgumas cidades europeias
como Berlim, Londres ou Amesterdão. Em Portugal está bem quantificado: em Lisboa, 1,7% dos homens
que têm sexo com homens pratica
chemsex. No Porto, este número
desce para 0,9%. Ou seja, em Portugal é um fenómeno bastante pequenino em comparação com Londres
ou Brighton [cidades inglesas] onde
por vezes chega aos 10%. Outra
questão importante: a média de idades das pessoas que praticam é 40
anos; enquanto a média das pessoas
infectadas com hepatite A é 30. As
pessoas infectadas não são as mesmas que praticam chemsex.
O facto de a sida se ter tornado
crónica, e haver hoje certa resistência ao uso do preservativo,
pode justificar este surto?
Não. O preservativo, que é excelente
na luta contra o VIH, não adianta
nada contra a hepatite A, porque em
situações de sexo oro-anal não há
maneira de pôr o preservativo na
língua. Portanto, não tem a ver com
mudança de comportamentos em
relação aos contraceptivos, mas com
um relativo desleixo dos viajantes: a
maioria das pessoas viaja para locais
endémicos sem estar vacinada e não
tem cuidado com beber água da tor28
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Em Portugal, só
existe um caso
da estirpe da Ásia
que se propagou
através de um
festival de Verão,
em Amesterdão,
diz Diogo Medina

Risco
Existem dois a três
mil casos por cada
100 mil viajantes
por um mês em
viagem. O risco é
variável de acordo
com o saneamento de cada país

neira e etc. Por outro lado, a população em maior risco, os homens que
fazem sexo com homens, não está
vacinada contra a hepatite A.
Faz sentido vacinar todos os portugueses contra a hepatite A?
Não, só algumas populações específicas. Como aquelas em contacto com
pessoas infectadas, ou seja, a família,
os parceiros sexuais dos últimos 50
dias, etc. Também homens que têm
sexo com homens e que praticam
sexo oro-anal – ou sexo anal seguido de sexo oral –, independentemente de terem tido contacto comprovado, ou não, com uma pessoa
doente. Como a prática de sexo oroanal é a chave, qualquer pessoa que
pratique e faça parte desta população em risco deve vacinar-se.
Quais são os sintomas?
Pode dar febre, falta de apetite, náuseas, dores abdominais fortes e icterícia, ou seja, a parte branca dos
olhos ficar amarelada e a pele também. Outra coisa, a urina ficar cor de
vinho e as fezes mais brancas.
Há formas da doença que se
podem prolongar um ano. Em
que circunstâncias acontece?
A maioria das pessoas que fica

É expectável que o surto aumente nas próximas semanas?
É expectável porque neste momento
ainda estamos na fase ascendente
da curva, todos os dias surgem novos casos. Mas chegaremos a uma
fase em que, felizmente, a maioria
das pessoas já estará imunizada ou
identificada e aí a curva vai começar
a baixar. Ao contrário de uma série
de doenças, como o sarampo – em
que a probabilidade de nos infectarmos se estivermos com uma pessoa
doente é muito elevada –, o vírus da
hepatite A só sobrevive quatro horas
no exterior. Ou seja, a maioria das
pessoas que entra em contacto com
o vírus não fica doente. Então, não
há razões para a progressão da infecção ser exponencial.
As orientações da DGS referem os
encontros sexuais combinados
através de apps como um comportamento de risco. Porquê?
Na Alemanha e em Inglaterra, onde
este surto começou a ser estudado
há mais tempo, procurou perceber-se o perfil das pessoas infectadas.
Chegou-se a esta conclusão: quando
as pessoas procuram este género de
aplicações para combinarem encontros sexuais, há muitas vezes encontros com parceiros que se conhecem
pouco e a prática de sexo oro-anal
pode ter mais riscos. Mas, em si mesmo, combinar um encontro através
de uma aplicação não é preocupante, a raiz está sempre no mesmo problema: o sexo oro-anal. W

Opinião

RELATÓRIO
MINORITÁRIO
Todos conhecemos as
razões e os argumentos
oficiais sobre a saída
britânica da União
Europeia. Mas terá havido
motivos confidenciais para
a sua permanência, nos
últimos 44 anos? Eis uma
versão muito pouco
conhecida da História

O

As razões
secretas
merceeiro recebe o carniceiro.” Era um dos cartazes mais
simpáticos a receber o sucessor de Salazar, nesse Julho quente de
1973, à porta do Palácio de Buckingham. Marcello Caetano chegava a
Londres em climacarregado.
O primeiro-ministro Edward Heath,
grande entusiasta da integração europeia, tornara-se o “merceeiro”, por ter
liderado uma negociação internacional sobre preços de retalho.
Já o “carniceiro” era, para os 7 mil
manifestantes do Hyde Park, o próprio
Caetano, acusado de encobrir massacres em Moçambique.

O

“

O

Do futebol como
populismo

O
Politólogo

Nuno Rogeiro
nrogeiro@gmail.com
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Como tentámos explicar há um ano,
o insucesso de um movimento populista autónomo deve-se ao facto de
todos os partidos portugueses terem
integrado líderes, facções e ideais
“populistas”, em parte do seu discurso e da sua prática.
Mas onde continua a pairar o espectro de uma revolta irracional e
maciça, que não se contenta com urnas, leis e mesuras, instituições e parlamentos, é no futebol.
Aí desaguou o populismo primordial, vociferante e permanente. Se lhe
largarem o rastilho da violência, ou
do apelo à mesma por tribunos, temos o País a arder. Burgo por burgo,
burguês por burguês, freguês por freguês, freguesia por freguesia.
Quando lá chegarmos, muitos se
arrependerão. Mas será tarde. W

Entre os contestatários a Marcello,
surgiam quase todaadirecção política
do recém-criado PS e o trotskista de
origem paquistanesaTariq Ali.
Este eraamigo de John Lennon e dos
Rolling Stones, ex-companheiro de
Malcolm X. Navelhice aindamilitante,
é um dos poucos “esquerdistas” a favordo Brexit.
Como cinco anos antes, num protesto contra a guerra do Vietname, em
frente da embaixada dos EUA, Ali foi
detido, com o ar altivo de sempre, ao
tentar impedir o encontro entre Isabel
II e o chefe do governo português. Entretanto, a empresa Alfred Marks falhara, na distribuição de panfletos
pró-Caetano.
Embora o motivo oficial da visita
fosse a celebração dos 600 anos da
aliança, aCEE aparecianamesa. Estávamos em 1973, o Reino Unido tinha
“entrado na Europa”, como titulava
TheTimessete meses antes, e possuía
fortes interesses económicos em Portugal, do vinho do Porto e do vestuário
aos negócios daLeyland e aos seguros.
Durante os dias de negociações, Q

j
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Q Manuel Cotta Dias, o “superministro” da Economia e Finanças de Marcello, teve um papel central, pouco conhecido. Assim como Rui Patrício, chefe dadiplomacia, ao lado do homólogo
SirAlec Douglas-Home, grande entusiasta do Tratado de Windsor. Foi aliás
Home que quis uma tradução musicada do MarPortuguês, de Pessoa, feita
por Arthur Bliss, como atracção do
banquete oferecido por Heath, no
magnífico Painted Hall de Greenwich.
Alain Raymond Mais, presidente da
Câmara de Londres, feito barão pelos
Trabalhistas, grande amigo de Portugal,
contou alguns segredos. Tinhasido mi-

litar das forças especiais durante a Segunda Guerra, engenheiro do desembarque naNormandia, ferozmente antinazi. Mantivera contacto privilegiado
com a “comunidade”. Confidenciara a
Marcello o que as suas “fontes no terreno” lhe disseram sobre Wiriyamu.
Ao mesmo tempo, Patrício e Cotta
Dias eram postos a par das razões de
entrada do Reino Unido na Comunidade Europeia.
Num estudo feito em 1972, o Foreign
Office explicavaque Londres perderia
imediatamente soberania nas questões aduaneiras e de agricultura. E se a
experiência europeia evoluísse, seguir-se-iam abdicações nas matérias
de livre circulação de pessoas, bens e
capitais, e mais tarde no sistema de
comunicações e transportes, e por fim
no regime de segurança social para
imigrantes.
Mas, dizia a parte britânica aos portugueses, a Coroa decidira entrar no
reino de Bruxelas porque preferia adquirir “poder real e influência” numa
Europa em expansão, e porque as potencialidades do antigo império esta-

O

h

Trumpómetro:
a próxima vaga
Escolha diabólica: empregos ou ambiente? O decreto executivo de
Trump sobre “independência energética” (fóssil) quer a criação última
de milhões de trabalhadores, e preços de consumo mais baixos.
A que preço? Afirma-se, claro, a luta
por “água e atmosfera puras”, embora
materialmente se rejeite grande parte
da“economiaverde” de Obama.
E começa a discussão comercial
com a China, destinada a acabar com
as alegadas “tarifas desproporcionadas” impostas por Pequim (9,7% e
25% para automóveis), e a facilitar a
venda de máquinas agrícolas americanas na república popular.
Se conseguir tudo isto, Trump quadra o círculo e ultrapassa o entretenimento sobre escutas. Mas é um caminho duro e inseguro. W

vam já“completamente exploradas”.
Como terá referido um ministro de
Londres ao homólogo de Lisboa, “a
Commonwealth é a continuação, mas
aCEE é aexpansão”.
Por outro lado, tinha desaparecido
um obstáculo: “Começámos o processo formal de adesão no fim de 1969,
meses depois do fim do gaullismo.
Tentámos entrar, segundo as nossas
condições, em 1963 e 1967, mas fomos
vetados por Paris. De Gaulle sempre
achou que seriamos o Cavalo de Tróia
da Europa, e que tínhamos pouco ou
nadaavercom ela.”
Várias destas observações aCaetano
foram confirmadas quando, em 2002,
se abriu parte do arquivo do MNE, em
Londres.
A história esquizofrénica seguinte
passavaafazersentido.
Ao entregar agora o pedido de divórcio britânico a Donald Tusk, Tim
Barrow, ex-embaixadornaRússia, reconhecia, além de todos os argumentos do referendo, o falhanço do projecto “subversivo” de Edward Heath,
em 1973. W

O

Ecos
novos

j

O pianista Tiago Machado lança o
exemplar Soundlapse. Aventuras de
trio jazzy aumentado por uma orquestra. Esta surge em momentos
cruciais, que intensificam o drama,
acentuam a melodia ou pontuam o
épico. Na faixa final, uma criança guia
a música. Brincadeira tentada por
muitos, ainda resulta.
Na ECM, começamos com guitarristas em tons de jazz-folk erudito. Silent
Night, de Dominic Miller, usualmente
com Sting, e Titok, do mestre húngaro
Ferenc Snetberger. Já a voz “céltica” e
pós-medieval de June Tabor (na foto)
plana alto em Quercus. Chris Potter,
em The Dreameris the Dream, mostra o habitual saxofone aventuroso, e
as teclas de François Couturier lembram o cineasta Tarkovsky, em Nuit
Blanche. W
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EXCLUSIVO. AS PROVAS CONTRA O ANTIGO PRIMEIRO-MINISTRO

TUDO O QUE

REALMENTE

SE PASSOU NO

14h15
Chegada ao DCIAP

“Venho aqui
defender-me da
campanha de
insinuações
delirantes”

E QUE ESTÁ NAS

103PÁGINAS

IMPUTA
O Ministério Público revelou todos os indícios de corrupção. Um cofre suíço

FOTOS LUSA
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INTERROGATÓRIO
DE CRIMES

21h04
Saída do DCIAP

“Fiquei
espantadíssimo
porque o Ministério
Público não foi capaz
de apresentar nada”

DOS A

JOSÉ SÓCRATES

guardava documentos: primo do ex-líder do PS foi herdeiro de Santos Silva. PorAntónioJoséVilela

Destaque

T

arde de 13 de Março de 2017. Isolados
do rebuliço provocado pelos jornalistas à porta do edifício do Departamento Central de investigação e Acção Penal (DCIAP), os três homens do
Ministério Público (MP) demoraram
apenas 10 minutos a resumir numa
das salas do DCIAP as 103 páginas com os indícios de
crimes alegadamente praticados por José Sócrates na
Operação Marquês. Depois, forneceram ao antigo primeiro-ministro uma cópia do longo despacho judicial e
deram-lhe tempo para analisar o documento com os
três advogados que o acompanhavam.
O interrogatório recomeçou 40 minutos depois, às
15h35. Como era previsível, Sócrates falou muito: esteve
5h30 a contrariar de forma contundente, às vezes, num
tom de voz alto e visivelmente agressivo, as acusações
dos procuradores Rosário Teixeira, Filipe Preces e Filipe
Costa e do inspector tributário Paulo Silva.
Este foi o terceiro interrogatório do ex-governante na
Operação Marquês e o primeiro em que os investigadores
lhe imputaram de forma clara até a responsabilidade da
estratégia para esconder os alegados pagamentos corruptos recebidos do Grupo Lena, de Vale do Lobo e do Grupo
Espírito Santo (GES). Na prática, a equipa de investigadores do DCIAP assumiu que praticamente todos os indícios
de corrupção e de dissimulação de património foram planeados e executados sob ordens directas de Sócrates. Por
isso, o ex-líder do PS ficou indiciado de mais três crimes
em relação ao anterior interrogatório ocorrido em Maio
de 2015. Agora, são seis os crimes de que é suspeito:
– corrupção passiva para a prática de acto ou omissão
contrários aos deveres do cargo (intervenções ilegais em
negócios do Grupo Lena, Vale do Lobo e GES/PT);
– fraude fiscal qualificada (rendimentos ocultos controlados por testas-de-ferro);
– branqueamento de capitais (ocultação e falsa justificação de fundos através de terceiros);
– tráfico de influência (contactos estabelecidos com
diplomatas portugueses para negócios do Grupo Lena
no estrangeiro);

OBRAS E ARQUITECTOS

O MINISTÉRIO PÚBLICO
ACREDITA
QUE JOSÉ
SÓCRATES
PRATICOU
SEIS TIPOS
DE CRIMES

O Pinto
de Sousa
Na nova indiciação de Sócrates, em alguns
pontos os
investigadores
voltaram a tratar o antigo primeiro-ministro
como “José
Pinto de Sousa”

– falsificação (contrato de arrendamento de um apartamento em Paris e documentos de adesão ao regime extraordinário de regularização fiscal de 2010);
– recebimento indevido de vantagem (pagamento de
despesas de lazer em 2011).
O extenso despacho de indiciação do Ministério Público dá ainda a entender que Sócrates foi corrompido
enquanto se verificaram os casos Freeport (autorização e licenciamento de um outlet na zona de Alcochete, distrito de Setúbal) e Face Oculta (concursos
ganhos por um sucateiro de Aveiro) e que foi devido
ao impacto mediático destes processos que o político
encetou novas estratégias de dissimulação dos milhões da corrupção que acertou com o empresário
Joaquim Barroca, Armando Vara, Hélder Bataglia e o
então banqueiro Ricardo Salgado. Directamente ou
através de dois testas-de-ferro que lhe guardaram
inicialmente na Suíça a fortuna suspeita, o primo José
Paulo Pinto de Sousa e o amigo Carlos Santos Silva.
Problema: os investigadores judiciais continuam a
não dizer onde e quando é que exactamente é
que isso sucedeu. Mas insistem (porventura
devido às datas dos negócios e aos fluxos

A casa de Paris
Quanto foi gasto com o apartamento da Av. Président Wilson

COMPRA

€2.800.000

€480.240,72

VIAGENS E GASTOS DE ALOJAMENTO

€58.229,41
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financeiros detectados de e para contas de offshores)
que tudo se passou enquanto Sócrates era primeiroministro, entre Março de 2005 e Junho de 2011.
Os127levantamentosem numerário
A nova indiciação e os crimes imputados a José Sócrates, a que a SÁBADO acedeu juntamente com o resumo
do interrogatório do ex-governante (um total de 105
páginas, sendo 103 com os factos imputados), contemplam 11 pontos que os investigadores provavelmente
usarão para fundamentar a acusação final da Operação
Marquês, prevista para o próximo mês de Junho. Por
isso, muitos dos factos e indícios com que Sócrates foi
confrontado neste novo interrogatório já constaram de
forma mais ou menos completa em outra documentação do processo-crime aberto em 2013.
Por exemplo, a questão das entregas de numerário. Só
que, agora, o MP já não refere a existência de apenas 40
entregas em cash, mas “pelo menos, 127 levantamentos por caixa, os quais perfazem o montante total
de €993.220, todos eles ocorridos na sequência de solicitação do arguido José Sócrates
e/ou realizados no interesse deste”.
A equipa de investigadores do MP e
da Autoridade Tributária (AT) acredita que tem provas de que estes levantamentos em numerário de
Santos Silva começaram a 17 de
Dezembro de 2010, logo após o
início da transferência de mais
de 23 milhões de euros que o
empresário tinha escondidos

MOBILIÁRIO E CONDOMÍNIO

€91.702,31

OS INVESTIGADORES
IDENTIFICARAM ENTREGAS DE
1,1 MILHÕES
DE EUROS A
SÓCRATES

O pedido
do arguido
O antigo político solicitou aos
procuradores
que o interrogaram a realização de novas
diligências na
Operação Marquês. O resumo
do depoimento
não identifica
do que se trata

A casa
do amigo
A nova indiciação judicial dá
a entender que
Santos Silva
comprou o
apartamento
onde vive,
em Telheiras,
com dinheiro
supostamente
de Sócrates

j
Sócrates garantiu
sempre que a casa
onde morou em
Paris era de
Carlos Santos
Silva; o MP
não
acredita

em contas na Suíça e que regularizou ainda nesse ano
com base numa lei fiscal extraordinária aprovada pelo
governo liderado por José Sócrates. Dinheiro que, no
entender do MP, sempre foi quase todo de Sócrates.
Além destes valores, os investigadores garantem que
identificaram outros levantamentos de contas de terceiros realizados novamente por Santos Silva e sempre
destinados ao ex-político que também exerceu funções
de ministro do Ambiente entre Outubro de 1999 e Abril
de 2002. Ainda segundo estas contas, no total, o dinheiro vivo entregue a Sócrates atingiu os €1.169.700. E
neste montante não está incluído o valor dos três imóveis da mãe de Sócrates que foram comprados por
Santos Silva – mais cerca de 750 mil euros.
No primeiro e único interrogatório em que aceitou
prestar declarações, o empresário Santos Silva reconheceu ao MP e ao juiz de instrução Carlos Alexandre –
e depois também o fez na contestação das primeiras
medidas de coacção para o Tribunal da Relação de Lisboa – que tinha entregado a José Sócrates, por via directa ou através de intermediários, apenas cerca de
“550 mil euros” em numerário. E que se tratara de empréstimos para o ex-primeiro-ministro “honrar alguns
compromissos que tinha” e para lhe “permitir um nível
de vida compatível com o seu estatuto social” enquanto
não recompusesse a vida profissional (Sócrates só terá
pago até hoje 250 mil euros a Santos Silva).
“A circulação de tais fundos por diversas contas, o
seu levantamento e a posterior circulação em numerário, de maneira a não haver rasto na transposição de
tais fundos para a esfera de José Pinto de Sousa [José
Sócrates], a forma pela qual (…) se referem (…) utilizando palavras de código, o tom da exigência com que
tais solicitações são efectuadas [nos telefonemas gravados no processo], denotam claramente o intuito da
sua ocultação e encobrimento, incompatível com a
tese de estarmos, como os arguidos querem fazer crer,
perante meros empréstimos”, contrapôs na altura o
procurador Rosário Teixeira, que insistiu neste argumento durante o último interrogatório de Sócrates.
No entanto, segundo a nova documentação a que a SÁBADO acedeu, os registos das entregas de dinheiro vivo a
Sócrates foram descritos de forma resumida, mas novamente com valores pouco exactos. Num dos casos, que
segundo o MP terá ocorrido a 29 de Outubro de 2013,
Santos Silva teria dado a Sócrates “entre €10.000 e
€50.000”. Dois dias depois, as autoridades registaram
outra alegada entrega, desta vez concretizada pela mulher do empresário, Inês do Rosário, no apartamento de
Lisboa de José Sócrates. Na indiciação, surge referido um
valor aberto: “entre €5.000 e €10.000”.
Nestes registos os investigadores anotaram outras transacções com intervalos relevantes de valores. Uma ocorreu a 11 de Novembro, quando Santos Silva e Sócrates terão voltado a encontrar-se e o empresário ter-lhe-á entregado “entre 10 mil e 100 mil euros” em dinheiro vivo.
O hiato de valores terá sido ditado pelas dificuldades óbvias da investigação em saber exactamente o que
constava no interior dos envelopes transportados por Q
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Q Santos Silva e deixados no recato da casa de Sócrates.
Mais do que chegar a entregas de montantes exactos, os
investigadores apostam nas datas dos levantamentos que
Santos Silva fez em diversos bancos (e na relativa coincidência temporal das entregas subsequentes a Sócrates)
para fundamentar a prova (indirecta) da passagem do dinheiro. Mesmo quando estão em causa valores bastante
díspares, como aconteceu a 10 de Dezembro de 2013,
quando se verificou uma nova passagem de dinheiro que
pode ter variado entre “5 mil e 50 mil euros”.
Ocofresecretoencontradona Suíça
A tese final do Ministério Público estará já delimitada e
aponta para o facto de Sócrates ter sido corrompido com
a ajuda de dois testas-de-ferro, o primo José Paulo e o
amigo Santos Silva, que abriram contas bancárias na Suíça e usaram durante anos diversas entidades offshore
para dissimular o dinheiro da corrupção. Aliás, segundo
consta no relato da nova indiciação de Sócrates, foi o antigo político que até apresentou Santos Silva ao tio, António Pinto de Sousa (já falecido), o pai de José Paulo.
Depois vieram os negócios suspeitos conjuntos, iniciados com uma espécie de teste (uma tentativa frustrada de
sociedade com uma empresa do grupo do construtor civil
José Guilherme) e, finalmente, a aproximação definitiva
ao Grupo Lena. “Entre 2005 e 2006, os arguidos Carlos
Santos Silva e José Sócrates mantiveram contactos no
sentido de o primeiro vir a assumir o papel de intermediário entre os grupos empresariais portugueses, em particular ligados ao sector das obras públicas, e o poder político, na pessoa do arguido José Sócrates”, lê-se no auto
de interrogatório de 13 de Março de 2017.
Mais adiante, o documento judicial concretiza melhor
esta ideia dos investigadores do DCIAP: “A estratégia então acordada entre os arguidos passava pela utilização de
uma sociedade do sector de obras públicas que se posicionaria no mercado de forma a participar, ainda que
com posição minoritária, em consórcios que iriam con-

PEDRO ELIAS/J. NEGÓCIOS

Destaque

g
Os investigadores
da Operação Marquês encontraram
vários milhões de
euros em contas
de Armando Vara
em offshores

O PROCURADOR ROSÁRIO TEIXEIRA
ACHA QUE
SÓCRATES
TEVE DOIS
TESTAS-DE-FERRO: O
PRIMO E O
AMIGO SANTOS SILVA

h

FOTOS D.R.

O negócio do
empreendimento de
luxo de Vale do Lobo
provocou um buraco
nas contas da CGD
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correr a grandes empreitadas de obras públicas, em Portugal e no estrangeiro, com o apoio do Governo português, de forma a aproveitar os ganhos que viessem a ser
gerados, oferecendo essa sociedade a vantagem, por via
do acesso à informação e facilitação e angariação de negócios, da proximidade ao poder político, através da pessoa do arguido José Sócrates.”
Segundo esta versão, que Sócrates desmentiu novamente com veemência no último interrogatório, o político
teria acordado com Santos Silva a abertura de contas no
estrangeiro, sobretudo no banco UBS, na Suíça. E precisamente uma dessas contas ficou registada em nome do
offshore Belino Foundation, com o MP a garantir que a
maior parte dos fundos ali depositados foram sempre de
José Sócrates, apesar de o antigo primeiro-ministro nunca
ter figurado oficialmente como titular quer do offshore
quer das referidas contas bancárias. Mais: caso Santos Silva morresse, o herdeiro de 80% do saldo da Belino Foundation seria entregue a José Paulo, “actuando este na
qualidade de fiduciário do arguido José Sócrates”, conforme garantiram os investigadores.
Uma parte das provas deste episódio foram encontradas num discreto cofre na Suíça alugado para guardar a
documentação que prova que José Paulo chegou a ser o
herdeiro deste património acumulado por Santos Silva. O
mesmo José Paulo que os investigadores da Operação
Marquês garantem que, numa das estadias de Sócrates e
de vários familiares no hotel de luxo Sheraton Pine Cliffs,
no Algarve, pagou em notas a conta de €21.478,32.
“A partir de Julho de 2007, os arguidos Carlos Santos
Silva, José Sócrates e José Paulo Pinto de Sousa acordaram que seriam concentradas nas contas abertas pelo
Carlos Santos Silva, em nome da Giffard e da Belino [dois
offshores], outros fundos que viessem a ser recebidos
como contrapartida por actos do arguido José Sócrates,
incluindo os que já se encontravam na esfera de José
Paulo Pinto de Sousa”, salientou a indiciação, alertando
que o primo de Sócrates transferiu logo nesse mês dois
milhões de euros para os offshores de Santos Silva.
No início do ano seguinte, em 2008, seguiram-se outras transferências de dinheiro e aplicações financeiras
avaliadas em quase 4,5 milhões de euros, “em face de
referências públicas ao José Paulo no âmbito de investigações em curso em Portugal, relativas ao caso Freeport” (um processo que acabou sem condenados em
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2012 e que visou o alegado pagamento de subornos a
políticos portugueses, tendo sido associado a Sócrates).
Contas feitas, o MP diz que até à data do encerramento,
em meados de Abril de 2008, a conta da Belino recebeu
cerca de 9,8 milhões de euros.
Para José Sócrates, esta versão dos factos é simplesmente disparatada. No mês passado, à entrada no Departamento Central de Investigação e Acção Penal,
Sócrates disse aos jornalistas que iria responder a todas
as questões que lhe fossem colocadas, mas que deveria
ser o MP a dar explicações por aquilo que o ex-primeiro-ministro classificou como uma “campanha maldosa
e difamatória” contra ele. E acrescentou que estava ali
para se defender de “insinuações delirantes, absurdas,
falsas, injustas e mentirosas”.
E fê-lo durante o interrogatório, pois reafirmou que
nunca teve intervenção em qualquer concurso – como
no caso das obras referentes ao projecto do comboio de
alta velocidade ou nas intervenções da Parque Escolar –
e na abertura de portas ao Grupo Lena para entrar na

A quinta
de Sintra
Os investigadores acham que a
venda da antiga
quinta de Duarte
Lima por 1
milhão de euros
(pagos por Joaquim Barroca ao
primo de Sócrates) também fez
parte do esquema de corrupção. Os offshores
donos do imóvel
passaram a ser
controlados por
Santos Silva

Venezuela. A resposta de Sócrates incidiu na seguinte imputação do MP: “Tais favores acabaram aliás por se traduzir, em particular, no apoio à contratação de empresas
do Grupo Lena no âmbito do projecto Parque Escolar,
na concessão a um consórcio integrado pela Lena, designado Elos, do troço Poceirão-Caia no âmbito da Rave
[a fixação de uma indemnização caso não avançasse
a obra] e nos negócios celebrados na Venezuela para
a construção de casas pré-fabricadas.”
Na indiciação, os investigadores do MP e da Autoridade Tributária concluíram que houve corrupção nestes negócios, mas só avançaram com os valores de adjudicações ao Lena pela sociedade Parque Escolar, ou
seja, um conjunto de obras avaliadas em cerca de “90
milhões de euros” que representarão “10,6% das adjudicações totais, numa dimensão superior à quota de
mercado do mesmo grupo”.

Ospagamentoseacorrupçãocomoxigénio
Quanto aos pagamentos corruptos, o MP diz que a forma
encontrada foi o contrato de prestação de serviços (os investigadores consideram-no fictício) que o Grupo Lena
fez com uma empresa de Carlos Santos Silva, a XLM, que
As despesas suspeitas
previa o pagamento de 250 mil
Nova indiciação cita os gastos ordenados por Sócrates e pagos pelo amigo Santos Silva euros por trimestre entre 1 de
Agosto de 2009 e 31 de Julho de 2012. O pagamento total terá atingido os 3 milhões de euros (sem IVA).
TOTAL DE VIAGENS E ALOJAMENTOS
O MP acha que isto fazia também parte
do esquema de dissimulação do circuito do
dinheiro para fazer chegar dinheiro a SócraOBRAS DE ARTE
tes, directamente ou através de outras pessoas como um dos sócios de Santos Silva, Rui
Mão de Ferro (ver texto independente). E
PAGAMENTOS FEITOS PELO MOTORISTA JOÃO PERNA
também para pagar ao blogger
que defendia Sócrates na Internet, António Peixoto (ver texto
REMUNERAÇÃO DO BLOGGER ANTÓNIO PEIXOTO
independente), ou remunerar
a ex-mulher do político, Sofia Fava (recebeu cerca de
PAGAMENTOS À AMIGA SANDRA SANTOS
333 mil euros que só declarou às Finanças após a
detenção de Sócrates),
HONORÁRIOS DE ANA BESSA, MULHER DO ANTIGO MINISTRO PEDRO SILVA PEREIRA
Domingos Farinho (o
professor universitário que
ajudou ou escreveu o livro de SócraA COMPRA DO LIVRO A CONFIANÇA NO MUNDO
tes, A Confiança no Mundo) e até o
aluguer de longa duração de carros
utilizados, por exemplo, por Sofia
DESPESAS COM O PROFESSOR DOMINGOS FARINHO
Fava, pela cunhada de José Paulo,
pela mãe e pelo irmão de Sócrates.
O antigo governante defendeu-se
FUNERAL E DESPESAS DE HOSPITAL DO IRMÃO, ANTÓNIO PINTO DE SOUSA
de tudo isto, mas pediu para abrir o
interrogatório do mês passado com
um “protesto” sobre a questão da
TRATAMENTOS DENTÁRIOS DE SÓCRATES E FAMILIARES
competência do DCIAP e do Tribunal
Central de Instrução Criminal para
apreciar os factos da Operação Marquês, uma vez que estão em causa Q
HONORÁRIOS DA EX-MULHER SOFIA FAVA

€428.295,60
€197.000
€172.600
€80.500
€91.566,54
€98.000
€113.964,60
€95.000
€37.115,73
€6.050
€334.073,60
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Osnegóciosda PTedeValedoLobo
No recurso subsequente da prisão preventiva para a Relação de Lisboa (Sócrates foi depois mantido em prisão
preventiva pela Relação de Lisboa), o advogado reiterou o que já tinha dito ao juiz Carlos Alexandre, vincando que a suspeita de corrupção resultava de um “acervo de indefinições, generalidades meramente conclusivas, intoleráveis em processo penal”. Também no
recurso de Paula Lourenço, que defende Santos Silva, a questão da corrupção foi arrumada em meia dúzia de linhas: “E é o facto de a
Lena ter sido beneficiada de contratos por
parte do Estado no processo que constitui o

Hélder Bataglia
Durante o interrogatório, o empresário disse que Ricardo Salgado
lhe mandou transferir milhões
de euros para Carlos Santos Silva
38

O cofre
do BES
Para dificultar a
detecção do
património, os
investigadores
acham que
Santos Silva
escondeu no
cofre n.º 1.860
da agência da
sede do BES,
em Lisboa, a
documentação
da legalização
fiscal dos cerca
de 23 milhões
de euros que
estavam em
offshores

O MINISTÉRIO PÚBLICO
GARANTE
QUE
SÓCRATES
TRATOU DO
ESQUEMA DE
CORRUPÇÃO
COM VARA

LUSA

Q actos praticados no exercício do cargo de primeiro-ministro. Depois, criticou o que considerou ser a violação dos
prazos do inquérito (dias depois deste interrogatório, a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, deu
mais tempo aos investigadores para concluírem o processo
até Junho, tendo o trabalho de ser avaliado ainda este mês)
e insistiu no facto de “não lhe serem apresentadas quaisquer provas ou elementos do processo” de onde resultassem “as imputações que lhe são feitas”.
Sobre a questão das obras públicas em que há suspeitas
de ter sido corrompido, Sócrates reafirmou que nunca
teve intervenção em qualquer concurso público ou sequer na abertura de portas ao Grupo Lena para entrar na
Venezuela. Em anteriores documentos judiciais, já o MP
tinha deixado escrito que as suspeitas de corrupção do
processo residiam genericamente no facto de o Grupo
Lena ter ganho em Portugal “mais de 200 milhões de euros” em obras públicas entre 2007/10.
Esta é há muito a tese do MP sobre parte dos crimes de
corrupção que as defesas do empresário Santos Silva e
do ex-primeiro-ministro rejeitam desde sempre de forma peremptória. Logo após os interrogatórios a seguir
às detenções de Novembro de 2014, que decretaram a
prisão preventiva de Sócrates e de Santos Silva, o advogado João Araújo, que defende ainda hoje o ex-primeiro-ministro, deixou expresso na acta judicial que o crime de corrupção tinha sido “alimentado a oxigénio”
pela investigação para não provocar a derrocada do
processo. E ainda especificou que o cliente não tinha
sido “confrontado com qualquer facto que pudesse indiciar com razoabilidade mínima a prática de um crime de
corrupção (activa?; passiva?; outra coisa qualquer?;
quando?; para quê?; com que vantagem?)”. De seguida,
concluiu: “Ora, este crime de corrupção é absolutamente indispensável à história em que assenta esta imputação porque sem a corrupção (...) inexiste a origem ilícita
dos fundos, não há branqueamento [de capitais].”

Ricardo Salgado
O antigo banqueiro é acusado
de subornar Sócrates com 23
milhões de euros devido aos
negócios da Portugal Telecom

indício de corrupção? Não foram muitas as empresas
portuguesas a beneficiar de contractos com o Estado no
tempo em que o Engº José Sócrates foi primeiro-ministro? Só por isso há fundamento para a suspeita?”
Mas com o tempo, as suspeitas de corrupção tornaramse maiores na Operação Marquês. E sempre com Sócrates
como o alvo principal. No recente interrogatório, o antigo
político foi confrontado com as provas sobre os negócios
da Portugal Telecom (PT) e o milionário financiamento
público da Caixa Geral de Depósitos (CGD) ao empreendimento de Vale de Lobo. “O arguido Armando Vara [administrador da CGD nomeado pelo Governo de Sócrates]
transmitiu ao arguido José Sócrates que, uma vez ultimados os financiamentos a conceder pela CGD, os referidos
investidores particulares, através dos executivos e líderes
do projecto, os arguidos Diogo Ferreira e Rui Horta e Costa, estariam dispostos a realizar o pagamento de uma
contrapartida financeira que poderia ser repartida entre
os dois”, lê-se na indiciação, que ainda especifica que Sócrates informou Vara que aceitava “apoiar politicamente
o investimento, se necessário junto da restante administração da CGD (…), mas agindo em função da perspectiva
de poder beneficiar de contrapartida por esse seu apoio”.
No total, a CGD financiou Vale de Lobo com cerca de 284
milhões de euros e os sócios do empreendimento entraram com “entre 5 a 6 milhões de euros”.
O MP diz ainda que os pagamentos corruptos, subsequentes à concessão dos empréstimos a Vale do Lobo,
passaram também por um circuito de dissimulação de
offshores e contas internacionais. “Assim, a pedido de
José Sócrates, o arguido Carlos Santos Silva veio a
transmitir ao arguido Armando Vara, de quem era
amigo, a identificação da conta suíça aberta em nome
de Joaquim Barroca [um dos donos do Grupo Lena]”, vincou o despacho de indiciação de Sócrates, para depois
concluir de forma peremptória: “Por sua vez, o arguido Q
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Q Armando Vara fez chegar ao arguido Diogo Ferreira,
administrador do grupo Vale do Lobo, a identificação da
referida conta, a fim de que pudesse dar início aos pagamentos da contrapartida então já acordada, no montante
de 2 milhões de euros.” Segundo a tese do MP, o dinheiro
foi dividido em partes iguais por Vara e Sócrates.
Mas a maior fatia de alegados pagamentos a José Sócrates teve origem nos negócios da PT e terão sido acordados logo durante a Oferta Pública de Aquisição pelo grupo Sonae do capital da empresa, em 2006. Os pagamentos ascenderam a 6 milhões de euros, tendo transitado de
um alegado financiamento à Escom (uma empresa do
BES liderada por Hélder Bataglia), feito através do BES
Angola e do BES. Segundo o MP, o dinheiro passou por
contas de offshores de Bataglia, com uma parte a ser encaminhada para o offshore Gunter, com conta na Suíça e
detido por José Paulo, “que havia aceite guardar os fundos por conta do arguido José Sócrates”.
Os milhões seguiram depois para as contas de Santos
Silva. Meses depois, a administração da PT iniciou um

RICARDO
SALGADO
É SUSPEITO
DE PAGAR
3 MILHÕES
DE EUROS
AO PRIMO
DE JOSÉ
SÓCRATES

DUARTE RORIZ/CM

processo de restruturação da empresa, com a separação
da PT Multimédia e a perspectiva de novos investimentos
no Brasil. “Assim, em meados do ano 2007, o arguido Ricardo Salgado acordou com o arguido José Sócrates a
realização de pagamentos a favor do mesmo, até um
montante que poderia atingir os 15 milhões de euros, no
sentido de garantir o apoio do mesmo, enquanto primeiro-ministro, à estratégia definida para a PT”, concluiu a
indiciação de Sócrates, especificando que Salgado recorreu a Bataglia para o ajudar a transferir os milhões, através de uma “aparente relação contratual” entre a Pinsong
SÓCRATES
International, uma entidade controlada pela ES EnterpriDISSE QUE
ses, e o offshore Markwell, de Bataglia.
TEVE UM
Para o MP, através deste circuito, foram primeiro
“RELACIOtransferidos 3 milhões para as contas controladas por
NAMENTO
José Paulo na Suíça. “Na sequência do acordado entre os
MERAMENTE arguidos Ricardo Salgado e José Sócrates, os pagamenINSTITUCIO- tos prometidos ao segundo continuaram a ser realizados
NAL” COM
em 2008 e 2009 até atingir o montante de 15 milhões
SALGADO
de euros que haviam sido prometidos”, frisou o documento judicial. Ou seja, depois do pagamento inicial
de 3 milhões de euros ao primo de Sócrates, seguiram
outros 12 milhões para as contas na Suíça controladas
As férias com a jornalista
por Santos Silva/Joaquim Barroca.
A investigação da Operação Marquês apurou despesas de milhares de euros
Em 2010, com a venda da participação na
operadora Vivo e a entrada da PT na nova operadora Oi, Ricardo Salgado precisou de uma nova ajuda
O Ministério Público voltou
do primeiro-ministro José Sócrates, que detinha o poder
a citar na nova indiciação judicial os de bloqueio permitido pela golden share do Estado portualegados gastos de José Sócrates
guês. E para pagar esse apoio foi usado um esquema alecom familiares e com a então
gadamente montado por Bataglia, Santos Silva e Joaquim
namorada Fernanda Câncio. A
Barroca. Tratou-se de um negócio imobiliário angolano
jornalista do Diário de Notícias já
feito através de um contrato de promessa de compra e
tentou travar com uma providência venda de um imóvel, que não chegaria ao fim e que levacautelar (o tribunal não lhe deu
ria à perda do pagamento inicial feito a título de sinal. “Em
razão) as notícias que referiam que
execução do acordado, o arguido Hélder Bataglia concereste tipo de dados constavam na
tou-se com Carlos Santos Silva no sentido de montar um
Operação Marquês. E depois intenpretenso negócio que permitisse justificar o recebimento
tou uma acção cível (processo ainpelo Grupo Lena de uma quantia de €8.000.000 destinada sem decisão e em que reclama
da a depois ser utilizada em pagamentos de pretensos
uma indemnização de 250 mil
serviços a contratualizar com a sociedade XLM [Santos
euros) contra a SÁBADO por a
Silva], sendo depois, a partir desta última, distribuídos
revista noticiar que Sócrates foi
no interesse do arguido José Sócrates.”
interrogado sobre estes gastos paO problema é que Hélder Bataglia e Joaquim Barroca,
gos por Carlos Santos Silva. As desdois dos delatores do MP, desmentem que este negócio
pesas em causa são as seguintes:
abortado fosse um esquema para transferir dinheiro para
José Sócrates. Ricardo Salgado também negou que as
transferências de 15 milhões de euros
identificadas pelos investigadores, e com
FÉRIAS EM MENORCA, ESPANHA, NO VERÃO DE 2008
origem na ES Enterprises e destinadas
às contas de Bataglia, tenham servido para pagar luvas
a José Sócrates. No recente interrogatório, Sócrates acuPASSAGEM DE ANO EM VENEZA, ITÁLIA, EM 2008/9
sou igualmente o MP de ser selectivo nas investigações de
factos para o culpar de crimes e de fechar os olhos
a outros dados que o poderiam inocentar.
FÉRIAS EM FORMENTERA, ESPANHA, NO VERÃO DE 2014
E afirmou que se limitou a ter um relacionamento
“meramente institucional” com Ricardo Salgado. Só falta
explicar porque é que entraram todos aqueles milhões nas
contas de Santos Silva na Suíça. W
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OPERAÇÃO MARQUÊS. MP ARRESTOU QUINTA DOS MUROS ALTOS

SOCORRO,ESTEPARAÍ
Numa carta dirigida a Rosário Teixeira, Rui Mão de Ferro assume-se como testa-de-ferro de San

stamos no dia 27 de Maio de 2015 e o tumultuoso
interrogatório de Rosário Teixeira a José Sócrates,
então preso preventivamente há cerca de seis meses, aproxima-se rapidamente do fim. O procurador do Ministério Público (MP) já falou das alegadas ligações do ex-primeiro-ministro a Hélder Bataglia, ao Banco
Espírito Santo, ao Grupo Lena… Quer agora passar a outro
dos indícios que possui: a alegada posse, por parte de Sócrates, de uma propriedade rural em Sintra – a Quinta dos
Muros Altos, que um dia pertencera ao ex-deputado socialdemocrata Duarte Lima, actualmente suspeito do homicídio de Rosalina Ribeiro, ex-companheira do milionário Lúcio Feteira (entretanto falecido), ocorrido no Brasil.
– Sobre a questão do terreno da Cosmatic Properties,
que é outra coisa que é referida e que o senhor diz que
não tem...
Sócrates mostra-se surpreso…
– Onde é que é o Cosmático??? Onde é que essa… (…)
Nenhuma campainha, não faço nenhuma ideia do que
isso seja!
Rosário Teixeira refere-se à Cosmatic, a sociedade
offshore que detinha a Quinta dos Muros Altos desde que,
em 1995, Duarte Lima e Alda Lima a adquiriram e cuja titularidade foi passando de mão em mão – até hoje, em
que o seu último beneficiário é Rui Mão de Ferro, sócio
alegado testa-de-ferro de Carlos Santos Silva. O procurador insiste.
– Nem mesmo nas conversas de família o seu primo,
José Paulo Pinto Sousa, lhe referiu que tivesse uma propriedade?
A menção do familiar de José Sócrates é tudo menos
inocente: em 2000, o seu nome, juntamente com o de
Ana Sarreira, surge como beneficiário final da Airlie, a sociedade offshore que a partir daquele período passou a
deter a Cosmatic – e assim a Quinta dos Muros Altos. Mas
Sócrates não desarma.
– Nunca, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar na Quinta
dos Muros Altos, olhe não sabia que isso existia, não sabia que isso existia.
Rosário insiste…
– Se calhar ouviu falar porque essa propriedade (…) esteve na posse dum senhor, também da política, chamado
Domingos Duarte Lima.
– Não, desculpe não me lembro de nada disso. Eu não
sou íntimo do Domingos Duarte Lima (…). A não ser que
queira pôr aqui que como era propriedade de Domingos

E
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g
Rui Mão de Ferro
foi funcionário de
Carlos Santos Silva. Está aflito com
as contas de manutenção das
offshores

NO INTERROGATÓRIO
A ROSÁRIO
TEIXEIRA,
SÓCRATES
DISSE DESCONHECER
A QUINTA

O jornal dos grandes escândalos
Foi O Independente que revelou um
segredo que abalou Duarte Lima

Na sua edição de 9 de Dezembro de 1994,
O Independente noticiou a alegada posse, por
Duarte Lima, da Quinta dos Muros Altos. As
escrituras foram feitas em nome de Alda Lima,
uma sua sobrinha sem
rendimentos. O então
deputado afirmou que a
sobrinha representava
um empresário do Norte. O assunto foi investigado pela justiça e arquivado em 1997.
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SOFISCALNÃOÉMEU
tos Silva na posse da offshoreque detém a antiga quinta de Duarte Lima. PorFernandoEsteves

Livros
Rui Mão de Ferro foi um dos
colaboradores
de Santos Silva
que ajudaram
na compra
massiva de
obras de José
Sócrates

7.760
dólares
Duarte Lima então pertencia ao Sócrates!
O procurador faz uma derradeira tentativa…
– O seu primo José Paulo nunca lhe disse que tinha adquirido qualquer tipo de terreno pertencente ao...
Mas Sócrates nem o deixa terminar…
– Senhor procurador, quer vencer-me pelo cansaço?
Quer vencer-me pelo cansaço??!
Era escusado: não seria seguramente a José Sócrates que
Rosário Teixeira arrancaria a confissão de que seria ele o
verdadeiro proprietário da quinta faustosa de 40.746 m2
cercados por um extenso muro de cerca de 2,5 metros de
altura. Mas nem a nega firme do ex-PM abalou as suas certezas, alicerçadas no “trânsito” da posse da bucólica propriedade, assente num planalto com o Castelo dos Mouros
e a silhueta do palácio da Pena em pano de fundo.
Segundo os registos a que o MP acedeu, depois de
Duarte Lima, a Cosmatic passou, em Setembro de 1999,
para as mãos de Tomás Neta e Rosa Silvestre. Cerca de
um ano depois, em Novembro de 2000, as acções que
compunham o capital social da Cosmatic foram trans-

era a dívida em
Novembro de
2016 de Rui
Mão de Ferro a
duas offshores
por custos de
manutenção

DESDE 1995,
A ALEGADA
ANTIGA
QUINTA DE
DUARTE
LIMA TEVE
VÁRIOS PROPRIETÁRIOS

mitidas em favor de outra entidade offshore, a Airlie
Holdings Limited. O primeiro beneficiário da Airlie? José Paulo Pinto de Sousa, primo de José Sócrates. José
Paulo, também conhecido por Gordo, não seria o último
proprietário. Depois dele chegou, em 2007, Joaquim
Barroca (dono do Grupo Lena) e, por fim, em 2013, Rui
Mão de Ferro. Estes dois últimos terão sido, no entender
do MP, meros instrumentos nas mãos de Carlos Santos
Silva – ou seja, de José Sócrates.
Arrestarosbensantesqueseja tarde
Joaquim Barroca terá, segundo o MP, detido formalmente a Airlie – cujas despesas de manutenção foram
sempre pagas por Santos Silva – apenas para procurar
viabilizar a construção nos terrenos em causa, ocultando o verdadeiro beneficiário dos mesmos. Quanto a Rui
Mão de Ferro, sempre negou aos investigadores que
fosse o proprietário real da Airlie. De tal modo que, em
Outubro de 2016, aflito com os milhares de euros de
despesas de manutenção que lhe foram sendo imputados pelas offshores Cosmatic e Airlie, dirigiu um ofício
ao MP em que não poderia ter sido mais claro: “(…) O
arguido apenas surge na mencionada qualidade [de titular das contas] por força do pedido feito por Carlos
Santos Silva, desconhecendo, ainda hoje, quem seja, ou
sejam, os verdadeiros donos daquelas sociedades.”
Na mesma missiva, Rui Mão de Ferro previne o MP para
a possibilidade de a falta de pagamentos (Santos Silva deixara de liquidar os valores) poder eventualmente conduzir
à liquidação ou extinção das sociedades e à consequente
perda dos bens móveis e imóveis nelas registados.
Motivado ou não por este alerta, o MP reagiu, arrestando, no final do ano passado, todos os bens da Cosmatic. Só o terreno terá um valor comercial situado
entre os 700 mil e o milhão de euros, valores que os
investigadores da Operação Marquês consideram poder ser importantes para restituir ao Estado o dinheiro
que, entre alegados actos de corrupção e supostos crimes de fraude fiscal, José Sócrates terá subtraído aos
cofres públicos: “Sendo os activos detidos em nome
da sociedade Cosmatic uma garantia dos pagamentos
devidos pelos arguidos, não só em sede de ilícito fiscal como de perda para o Estado dos montantes gerados pelo pagamento de remunerações ilícitas, em
sede de actos de corrupção, entendemos que a mesma garantia se mostra agora em risco.” W
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BUSCAS. O MISTERIOSO BLOGGER ULTRA-SOCRÁTICO

SURPRESA,
ISTOÉ
UMABUSCA

ram 8h30 do dia 8 de Novembro de 2016
quando um grupo de seis pessoas tocou à campainha do lote 10 de um prédio situado na Costa da Guia, em Cascais. À porta do rés-do-chão surgiu António Peixoto, o homem que entre a blogosfera
nacional se tornou célebre como “Miguel Abrantes”,
um heterónimo que durante vários anos Peixoto utilizou para, a partir do blogue Câmara Corporativa,
ser o mais ortodoxo dos defensores de José Sócrates
no mundo do ciberespaço.
Os inspectores tributários Emília Gonçalves e Susana
Neves, juntamente com os membros do Departamento
Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e uma
dupla de peritos informáticos, revelaram rapidamente a
Peixoto ao que vinham. Na mão traziam um mandado
de busca e apreensão assinado oito dias antes pelo juiz
de instrução criminal Carlos Alexandre, destinado a
permitir o acesso a “todos os anexos e dependências
(abrangendo garagens, parqueamentos e arrecadações),
bem como caixas de correio e viaturas na disponibili-

E

DUARTE RORIZ/CM

António Peixoto estava com a mulher
quando as autoridades lhe bateram à porta.
Durante cinco horas, revistaram-lhe a
casa de alto a baixo. Levaram-lhe o disco
de um computador. Por Fernando Esteves

g
António Peixoto
foi um dos
bloggers mais
polémicos
da última década

ROSÁRIO
TEIXEIRA
ACREDITA
QUE SÓCRATES TERÁ
PAGO A PEIXOTO PARA
O DEFENDER

De desconhecido a “revisor” literário
Peixoto diz que conhece Sócrates há apenas 5 anos
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1. O interesse

2. O momento

3. A ajuda

Para Rosário Teixeira, os pagamentos
a António Peixoto
são importantes
por serem um
indício de como
os fundos geridos
por Santos Silva
pertenceriam a
José Sócrates.

António Peixoto revelou ao Ministério
Público que terá
conhecido Sócrates
no Natal de 2012.

O ex-blogger
afirmou a Rosário
Teixeira que o
antigo primeiro-ministro lhe enviou
a sua tese de
mestrado para
que o economista,
reformado desde
2013, a revisse.

dade do visado”. O cerco a Peixoto, que os investigadores da Operação Marquês acreditam ter recebido, através da sociedade RMF Consulting, propriedade de Rui
Mão de Ferro (sócio de Carlos Santos Silva), durante
anos uma avença mensal de José Sócrates, era oficial.
Cinco horas de busca
Acompanhado pela mulher, Helena, António Peixoto
não teve outro remédio a não ser percorrer todas as divisões do apartamento. Enquanto o fazia, negava possuir qualquer elemento que o ligasse aos trabalhos que
fizera para a RMF, uma vez que os mesmos “eram prestados oralmente”. Segundo Peixoto, teria feito apenas
um serviço à RMF, referente a dupla tributação – mas o
computador em que o mesmo fora elaborado tinha sido
abatido por alegadamente não ser possível fazer um
upgrade do equipamento.
Restava o aparelho de Helena, de marca Toshiba. De
lá foram extraídos vários elementos, nomeadamente
os que respeitavam ao seguinte endereço de email:
antpeixoto@gmail.com. Eram 13h15 quando António
Peixoto fechou a porta aos agentes da autoridade.
Nessa altura já Rosário Teixeira decidira a quebra do
sigilo bancário do ex-blogger, cujas contas mandou
escrutinar ao detalhe. E o que terá encontrado foi um
esquema semelhante ao utilizado para pagar a Domingos Farinho, o professor de Direito que os investigadores acreditam ser o verdadeiro autor do livro de
José Sócrates A Confiança no Mundo”. Os pagamentos
seriam feitos em nome do filho do blogger, António
Mega Peixoto, que é assessor de Fernando Medina,
presidente da câmara de Lisboa.
Sócrates já negou que algum dia tenha pago a Peixoto, tendo considerado que a investigação prefere a “especulação mesquinha em torno de mexericos políticos”
à procura da verdade. W
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SÓ FALTA O TEU VOTO PARA AS BANDAS CHEGAREM
À FINAL DO EDP LIVE BANDS
A banda vencedora vai gravar um álbum e dar o salto para os palcos do NOS Alive
e do Mad Cool Festival em Madrid. Vota já em edp.pt
Media Partners:

EDP, a energia oficial da música.
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LIVROS. COLECÇÃO COM ENIGMAS COMEÇA JÁ NA PRÓXIMA SEMANA

MISTÉRIOSEMABERTO VOLUME1
Novo desafio da SÁBADO: encontrar as respostas para mistérios e descobrir o detective que há em si. É grátis

primeiro volume da colecção Mistérios em Aberto
vai ser oferecido já com a
próxima SÁBADO, nas bancas a
partir de 12 de Abril.
Sherlock Holmes, Hercule Poirot
e Miss Marple já resolveram os
seus mistérios. Para solucionarem
casos como os assassinatos no
Expresso do Oriente ou o de
Charles Baskerville tiveram de
usar toda a sua astúcia. Agora é a
vez de os leitores da SÁBADO
mostrarem que são argutos e desvendarem casos policiais inéditos
cuja resposta ficou por encontrar.
Ao todo são 125 mistérios divididos em cinco livros de 96 páginas
que vão ser oferecidos nas próximas cinco semanas. O leitor-detective tem sete dias para desvendar os 25 mistérios, idealmente
com a família, antes de mais 25
lhe chegarem às mãos com o nosso número seguinte. A vida de detective é complicada e o melhor é
mesmo não deixar que os casos

O

se acumulem sobre a secretária.
Todos os mistérios por resolver
desta colecção foram escritos por
autores portugueses que deixaram algumas pistas para que o

Colecção Marvel

Grátis
Cinco livros
com mistérios
por resolver
que a SÁBADO
vai oferecer
até 10 de Maio

Mais um volume de culto que
reúne vários super-heróis,
do Demolidor a Wolverine

Este livro reúne os cinco volumes da série limitada de culto
Secret Wars, em que o coronel
Nick Fury, da S.H.I.E.L.D., reúne
uma equipa constituída pelo
Capitão América, Homem-Aranha, Wolverine, Demolidor
e Luke Cage. É o
sétimo da colecção
Graphic Novels
Marvel, por €11,99,
com a SÁBADO.

OS LEITORES
DA SÁBADO
SÃO
CHAMADOS
A FAZER USO
DA ASTÚCIA
PARA
DESLINDAR
ESTES CASOS

leitor consiga encontrar a resposta para cada um dos cenários e,
desse modo, salvar o dia.
No primeiro volume, os 25 mistérios em aberto que necessitam
da ajuda dos leitores passam pelos Três Assaltos, O Quadro Desaparecido ou o famoso O Mistério
de Lilly Pi ou mesmo o aparentemente impossível de deslindar
caso dos Dez Diamantes Chineses
desaparecidos. Estão assinalados
consoante o grau de complexidade (fácil, médio e difícil) e as soluções encontram-se no fim.
A coordenação editorial é de
João Pombeiro, os textos-enigma
foram escritos por Joana Pereira
da Silva, Maria João Vieira e Renato Rocha e as ilustrações são de
Sérgio Marques.
O segundo volume desta colecção de mistérios detectivescos vai
ser oferecido com a SÁBADO que
estará nas bancas a partir de 20
de Abril. O último volume sai com
a edição de 10 de Maio. W
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Gestão de
equilíbrios

O secretário
de Estado dos
Assuntos
Parlamentares
conversa todos os
dias com o primeiro-ministro e conduz as
negociações
permanentes
com os parceiros
de esquerda
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ão durou nove meses,
mas quase. Até 1 de
Dezembro do ano passado, data de nascimento do seu filho, Pedro Nuno Santos sabia que sempre
que no visor do iPhone 6 aparecia o
nome do primeiro-ministro lá viria a
piada: para António Costa, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares era o homem mais grávido que tinha conhecido. Apesar de
os telefonemas servirem para tratar
de assuntos da governação, o líder
socialista, conhecido pelo bom humor, não evitava a brincadeira sobre
o responsável pelos equilíbrios da
plataforma de esquerda no parlamento: “Como é que estão os teus
enjoos? As pernas já começaram a
inchar?”
Pedro Nuno nunca negou estar a
viver a gravidez da mulher, Catarina,
de forma muito intensa e o chefe do
Executivo acompanhou de perto
aqueles nove meses. Desde que Sebastião nasceu, Costa ofereceu ao
secretário de Estado o romance político e confessional El Olvido que Seremos (Somos o Esquecimento que
Seremos, em português), do colombiano Héctor Abad Faciolince, que o
autor escreveu em homenagem ao
pai. E ainda deu ao bebé uma peça
de roupa, produzida por uma startup nacional.
A relação entre o primeiro-ministro
e o secretário de Estado há muito
que não é somente de trabalho. São
cúmplices, amigos, almoçam juntos
regularmente e comunicam todos os
dias. Quando não o fazem pessoalmente – uma vez que Pedro Nuno
costuma subir a escadaria do jardim
das traseiras do Palácio de S. Bento e
ir à residência oficial do primeiro-ministro –, usam o telemóvel: tanto
para chamadas como para SMS.
Costa sabe que tem em Pedro Nuno – como há muito tempo lhe chamam no PS – um dos maiores entusiastas (desde os tempos em que era
líder da JS) da actual solução governativa e que a estabilidade da mesma tem tido um denominador comum: aquele a quem Marques Mendes já chamou “mais que ministro”.
Tanto assim é que nestes 500 dias
de governação – que se cumprem

N
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16

reuniões
em apenas um
dia é o recorde
estabelecido
pelo Governo e
as forças que o
suportam no
parlamento

“SOU
APENAS UMA
PEÇA DE UM
GOVERNO
QUE TEM
CORRIDO
BEM”,
DIZ PEDRO
NUNO

500
dias
A solução de
Governo que
fez cair Passos
e Portas
completa no
sábado, 8, uma
marca redonda

1

no sábado, 8 de Abril –, apenas durante um mês, Dezembro de 2016,
Pedro Nuno teve “folga” prolongada,
para gozar a licença de paternidade.
E até o Presidente da República confidenciou a alguns dos seus mais
próximos que a máquina não funcionou tão bem sem o habitual condutor. Se Costa é o rosto da ousadia por
ter derrubado Pedro Passos Coelho e
Paulo Portas, Pedro Nuno Santos
corporiza o equilíbrio indispensável
para que PSD e CDS não tenham
voltado ao poder.
Obrokerdopós-eleições
Em declarações à SÁBADO, o secretário de Estado diz-se grato
pelo reconhecimento público, mas
desvaloriza o seu papel. E sustenta
que mesmo sem ele a roda não
parou: “Não senti essa diferença,
as coisas funcionaram perfeitamente na minha ausência. Sou
apenas mais uma peça de um Governo que tem corrido bem e que
está todo imbuído do espírito desta
solução governativa.”
Por isso, distribui os méritos de
um sucesso de que muitos duvida-

vam – o núcleo duro de Costa talvez fosse a excepção: “Seria impossível o meu trabalho aqui [parlamento] correr bem se os ministros e
os secretários de Estado não estivessem todos com vontade de colaborar. É um trabalho partilhado por
todos e indispensável, indispensável, só o primeiro-ministro.”
Prestes a completar 40 anos (a 13
de Abril), Pedro Nuno Santos é o ele-

Líderes ausentes
Costa, Catarina e Jerónimo
raramente entram em cena

Com equipas devidamente
constituídas e apesar de muitas
reuniões tensas, os responsáveis máximos do PS, BE, PCP e
PEV poucas vezes precisam de
dirimir conflitos. António Costa,
Catarina Martins e Jerónimo de
Sousa só discutem quando
num nível inferior não se chega
a entendimento.
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mento mais destacado de uma geração que cedo deu sinais de querer
romper o bloqueio histórico que o PS
tinha à sua esquerda. Para ele, era
inconcebível que PSD e CDS tivessem o monopólio das coligações. Daí
que, logo após as legislativas de 4 de
Outubro de 2015, Costa lhe tenha telefonado a explicar o seu plano.
Queria somar os 19 deputados do BE,
os 15 do PCP e os dois do PEV aos 86
eleitos pelo PS e formar uma inédita
maioria. Pretendia encarregá-lo de
coordenar as delegações socialistas
para as reuniões com os partidos liderados por Catarina Martins e Jerónimo de Sousa. Ana Catarina Mendes
ficaria com “Os Verdes”.
A 7 de Outubro, Costa tinha a
primeira conversa pós-sufrágio
com Jerónimo, na sede comunista,
na Rua Soeiro Pereira Gomes, e
passados cinco dias iniciava as
negociações com Catarina Martins, na Rua da Palma. A partir
daí os trabalhos prosseguiriam
no plano técnico – sempre com
Pedro Nuno como interlocutor
privilegiado do secretário-geral
do PS. Após cada encontro, des-

1
Como é habitual às
segundas-feiras, Pedro Nuno Santos
reuniu-se com a sua
equipa de adjuntos,
que acompanha as
diversas áreas da
governação

2
O novo gabinete
do secretário de Estado, ao qual chega
às 10h e de que
nunca sai antes das
20h, é mais minimalista do que o
dos seus antecessores: tem uma
secretária, três
sofás e uma mesa
pequena

PARA PERMITIR MAIS
REUNIÕES
HOUVE
OBRAS NA
SECRETARIA
DE ESTADO
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

locava-se ao Largo do Rato para
fazer o ponto da situação.
Costa conseguiu a alternativa “estável, duradoura e consistente” que
Cavaco Silva tinha exigido. A 10 de
Novembro, eram assinadas as posições conjuntas PS+BE, PS+PCP e
PS+PEV. Dezasseis dias depois seria
a tomada de posse.
Ter sido escolhido para pivô do
Governo na Assembleia da República foi assim uma consequência natural. Não só porque tinha um mês e
meio de diálogo com os parceiros de
esquerda como trunfo, mas também
porque entre bloquistas e comunistas as causas e lutas comuns do passado não podiam ser ignoradas.
A chegada a Lisboa, para estudar
Economia no ISEG, radicalizou-o:
conviveu e foi influenciado por
gente que povoava espaços à esquerda da social-democracia; integrou o informal e discreto Grupo de
Economistas Radicais, que lia e
discutia as obras “proibidas” (que
não faziam parte do currículo académico); foi presidente da Mesa da
Reunião Geral de Alunos, fez parte
da direcção da associação de estudantes; esteve inserido na ATTAC
(uma organização não governamental por uma globalização alternativa, que, entre outras coisas, defendia a Taxa Tobin, sobre movimentações financeiras internacionais especulativas); participou no
MATA (Movimento Anti-Tradição
Académica); e também esteve pre-

sente numa plataforma de solidariedade com os índios de Chiapas –
que se manifestou à frente da Embaixada do México –, na qual conheceu o bloquista Jorge Costa.
Em 2007, integrou o quarteto fundador do Ladrões de Bicicletas, um
blogue que resgatou o nome ao filme clássico de Vittorio De Sica
(1948) e que se definia como “um
espaço de opinião de esquerda, socialista e que pretend[ia] desafiar o
domínio da direita na luta das
ideias”. Ao seu lado estavam João
Rodrigues, Nuno Teles e outro dirigente do BE, José Gusmão.
Parceiros,mudei a casa
Passados 10 anos, é do seu gabinete,
no piso 1 da Assembleia da República, que faz o Governo andar, num
quadro em que o parlamento adquiriu centralidade. Por isso, até o espaço ocupado pela Secretaria de Estado teve de mudar. Todos os dias há
reuniões. Já chegaram a ser 16 em
menos de 24 horas, quatro em simultâneo. Por isso, abdicou do antigo gabinete dos titulares dos Assuntos Parlamentares e transferiu-se
para uma sala ao lado, das que são
ocupadas pelo seu staff. O local que
lhe pertencia serve agora para reuniões, entre as quais as das segundas-feiras, com os seus adjuntos.
Como tem de articular as posições
do Executivo com as das bancadas
do PS, BE, PCP e PEV, o seu gabinete foi equiparado ao de um mi- Q
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Q nistério – e tem gente especializada em quase todas as áreas da
governação. Na última segunda-feira, por exemplo, sentaram-se à
mesa Marina Gonçalves (adjunta
para as Finanças, Trabalho e Segurança Social), José Borges (Educação, Cultura, Juventude e Desporto),
Paulo Correia (Defesa, Administração Interna e Justiça), Hugo Oliveira
(adjunto político), Frederico Pinheiro (Economia) e Bruno Maia (Ambiente, Agricultura, Mar e Infra-estruturas). Só faltaram Nuno Araújo
(o chefe de gabinete), que estava
nos EUA, Ricardo Rosado (Saúde) e
Hugo Mendes (adjunto político).
Ao lado desse antigo gabinete,
existia até ao início da legislatura
uma outra sala de reuniões. Foi dividida em duas (com uma parede
construída a meio) para acomodar
mais trabalhos. Aliás, o quotidiano
de Pedro Nuno, à margem da participação obrigatória em plenários,
parece o de um burocrata, embora
não seja. Sempre de telemóvel no
bolso e iPad debaixo do braço, tem
um único encontro regular (às terças-feiras, normalmente de manhã)
fora do parlamento: o que reúne o
núcleo de coordenação do Governo
na residência oficial e em que parti-

Compromisso
Valorizar o que os une
mesmo que não seja muito

Desde que a maioria foi formada
percebeu-se que tudo se desenrolaria no plano bilateral.
O PCP recusou integrar os grupos de trabalho que foram
constituídos entre Governo, PS e
BE, por sustentar que a sua relação seria feita directamente com
o Executivo.
Antes, os comunistas tinham
inviabilizado a assinatura de um
único acordo. Pedro Nuno Santos
desvaloriza esse facto e também
recusa apontar as diferenças entre os parceiros.

FOTOS RAQUEL WISE

Portugal

Convicção
Ao contrário
de Costa, Pedro
Nuno acreditou
desde jovem
numa solução
que envolvesse
BE e PCP

ÀS TERÇAS-FEIRAS,
PARTICIPA
NAS REUNIÕES DE
COORDENAÇÃO DO GOVERNO NA
RESIDÊNCIA
OFICIAL
DO PM

1
O iPhone 6 serve
como agenda e
para conversar a
qualquer momento do dia com Costa e com os parceiros da maioria

2
Trabalha em
mangas de camisa
e sem gravata
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cipam os que Costa mais ouve: Augusto Santos Silva, Maria Manuel
Leitão Marques, José Vieira da Silva,
Eduardo Cabrita, Pedro Marques e
Mariana Vieira da Silva.
Foi nesse órgão informal (em que
Mário Centeno, por força das circunstâncias, às vezes também se
senta) que foram geridas as principais crises destes 500 dias: capitalização da CGD, polémica em torno
das obrigações declarativas da administração de António Domingues, a escolha do seu sucessor,
Paulo Macedo, o impasse com a
Taxa Social Única (TSU), a venda
do Novo Banco e até o Galpgate.
Tudo o que é relevante é, depois,
transmitido aos parceiros.

Entre terça e quinta-feira, Pedro
Nuno Santos reúne-se com a delegação do PCP (que tem como emissários fixos João Oliveira e Jorge
Cordeiro); às sextas recebe a equipa
do Bloco (composta por Pedro Filipe Soares, Mariana Mortágua e Jorge Costa). Nesses encontros, olha-se
para a agenda, antecipam-se iniciativas legislativas, anunciam-se as
posições e acertam-se estratégias
para atenuar o ruído público de
cada ponto de tensão.
Indie-rock entre reuniões
À esquerda contam que Pedro Nuno não tenta eliminar as diferenças; procura resolver tudo com a
menor fricção possível, mas a ban-
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ca e o espartilho orçamental imposto pela Europa continuam a ser
os principais obstáculos a entendimentos mais profundos. Isso fica
patente nas discussões orçamentais, que duram horas e horas. Maratonas pela noite fora, revelam
elementos das várias partes. E há
ainda as reuniões sectoriais: com
ministros ou secretários de Estado
e deputados ou dirigentes dos partidos que acompanham cada área.
Nessas, costumam estar os adjuntos de Pedro Nuno, que elaboram
relatórios sobre o que foi discutido.
Todos os dias, o secretário de Estado chega a S. Bento às 10h, ou até
antes. Nunca desliga as luzes antes
das 20h. Sagradas só mesmo as
principais refeições (ao contrário do
lanche, que lhe costuma ser levado
pela auxiliar e despachado em poucos minutos): o almoço, fora; o jantar, em casa, com a mulher, ainda
que fora de horas. Só questões impreteríveis o fazem abdicar de sair
da Assembleia da República. Gosta
de esticar as pernas e de descontrair. Várias vezes come com o primeiro-ministro; gosta do Kampai
(restaurante japonês na Calçada da
Estrela) e do Il Matriciano (o italiano
da Rua de S. Bento).
No Parlamento, entre as inúmeras
vezes que lhe batem à porta, um
telemóvel que toca incessantemente e um iPad que funciona também
como agenda, vai ouvindo música.
Na playlist há Iggy Pop, The
Weeknd, Warpaint, La Femme,
The National e Arcade Fire.
Sucessor de Costa?
Pedro Nuno tem sido apontado
como candidato a sucessor do secretário-geral, que chega aos 56
anos em Julho. Sobre isto nada diz,
tal como evita pronunciar-se sobre
se é ou não o segundo elemento
mais importante do Executivo.
Prefere abrir o leque das opções
socialistas: “A única coisa que sabemos é que, por razões naturais,
que têm a ver com a demografia,
essa geração vai liderar o PS. Vamos esperar com calma por esse
tempo, porque o que nos está a
entusiasmar é mesmo o presente
que estamos a viver.” W
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eunido no edifício da
Presidência do Conselho
de Ministros, um pequeno grupo de juristas está
a rever a legislação aprovada nos
primeiros anos após o 25 de Abril.
O objectivo é identificar as leis
que se tornaram obsoletas com a
passagem dos anos mas que nunca foram revogadas.
O processo começou durante o
segundo governo de José Sócrates. Nesse período foi feito o levantamento da legislação caída
em desuso produzida em 1974 e
1975. O trabalho foi interrompido
durante o governo liderado por
Passos Coelho e retomado há alguns meses. Até ao momento, os
juristas já identificaram um total
de 1228 leis de 1976, 1977 e 1978
que poderão ser revogadas. Nesta
lista, a que a SÁBADO teve acesso, estão leis que regularam a
criação de empresas públicas que
já não existem ou foram privatizadas, aumentos salariais para
militares, preenchimento de quadros da PSP e GNR e muitas outras, próprias da época. Estas são
apenas algumas.
“LIMPEZA” NAS FILEIRAS DAS
FORÇAS ARMADAS
h No início de 1976, o Conselho
da Revolução reuniu-se para decidir o que fazer aos militares
implicados na tentativa de golpe
de 25 de Novembro de 1975. Na
base dessa decisão, expressa no
decreto-lei nº 42/76, de 20 de Janeiro, estiveram duas “considerações”: a primeira era que os
“autores poderiam ter originado
uma confrontação entre militares, com o objectivo evidente de
estabelecer uma divisão imediata
entre os membros das forças armadas”; a segunda que “o plano
sedicioso pôs gravemente em
causa a paz e o bem-estar da Nação e que os contra-revolucionários, em manifesta oposição ao
Programa do Movimento das
Forças Armadas, tentaram criar
um clima propício à confrontação violenta entre forças políticas
representativas do povo português”. Mas a consequência não
54
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LEGISLAÇÃO. MAIS DE 1.500 DOCUMENTOS PARA REVOGAR

ASLEISQUE
DEIXARAMDE
FAZERSENTIDO
Serviram para indemnizar vítimas de expropriações
ou de incêndios, para expulsar militares ou para punir crimes.
O Governo quer revogar aquelas que já não se usam. PorNunoTiagoPinto
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j
O Conselho da
Revolução expulsou os militares
envolvidos no
25 de Novembro

1977

O Instituto

foi apenas a expulsão das Forças
Armadas. A esta havia que somar
a “suspensão do exercício dos direitos políticos” por 20 anos; a
“perda de direito de usar medalhas militares, condecorações e
de haver recompensas ou pensões por serviços anteriores”; e a
“inabilidade para o serviço militar”. Além disso, o diploma não
prejudicava um posterior apuramento de “responsabilidade civil
e criminal”.
AMNISTIA PARA OS CRIMES
POLÍTICOS (QUASE TODOS)
h Após dois anos de avanços e
recuos, o Verão de 1976 marcou
o início da estabilidade política
portuguesa. Em Junho, Ramalho
Eanes foi eleito Presidente da
República. No mês seguinte,
Mário Soares formou o I Governo Constitucional. Eventos que,

juntamente com o aniversário
da implantação da República,
em Dezembro, os novos órgãos
de soberania quiseram assinalar
convenientemente através de
uma “amnistia aos crimes políticos e infracções disciplinares
da mesma natureza cometidos
desde 25 de Abril de 1974”.
No decreto-lei promulgado em
Outubro de 1976, o governo lamentava que os anteriores executivos
não tenham conseguido “reunificar
a família portuguesa desgarrada
pelo anterior regime em torno de
um claro projecto e de um vivo
sentimento de unidade nacional”.
“Foi assim que viemos a deplorar
não só as arritmias do processo revolucionário mas verdadeiras situações de risco do seu colapso”,
escreveram. Com os acontecimentos em perspectiva, justificaram,
era possível dar o “benefício da dú-

dos Cereais
fornecia milho
a instituições a
um preço subsidiado. O governo percebeu
que esse milho
estava a ser
desviado e
negociado e
criou uma lei
a proibir a venda do cereal
fornecido pelo
instituto

O I GOVERNO
CONSTITUCIONAL
AMNISTIOU
OS CRIMES
POLÍTICOS
COMETIDOS
NO PÓS-25
DE ABRIL

vida” aos agentes menos responsáveis pela crise, uma vez que “o regresso inopinado da liberdade encontrou impreparados para o seu
uso, e por isso propensos ao seu
abuso, alguns dos melhores portugueses, sem excluir muitos dos que,
com coragem e espírito de missão,
contribuíram em 25 de Abril de
1974 para aquele regresso”. Consideraram então conveniente criar
“um ponto de partida para novas
formas de harmonia e de unidade
nacional, passando a esponja do
esquecimento sobre a responsabilidade de alguns dos que, situados
nos mais diversos ângulos do aspecto político, julgaram possível o
regresso ao passado”.
No entanto, apesar de considerarem desejável uma amnistia que
fizesse cair no esquecimento todos
os crimes políticos sem excepção,
concluíram que o povo “tem o direito de ser esclarecido sobre os
acontecimentos ocorridos em 11 de
Março e 25 de Novembro de 1975 e
só o julgamento dos responsáveis
permitirá que a verdade se apure”.
Como tal, foram amnistiados os
crimes políticos e as infracções
disciplinares cometidos desde a
revolução, excepto aqueles derivados da “preparação e execução
dos actos sediciosos de 11 de Março e 25 de Novembro de 1975”.
Foram também excluídos crimes
de “sevícias sobre detidos, de furto, de dano e de abuso de autoridade”. Por outro lado foram também amnistiadas as transgressões
ao código da estrada, ao regime
de caça, e a detenção de armas
de defesa (desde que legalizadas
no prazo de 60 dias).
PÔR FIM AO “TRÁFICO” DE
DIAMANTES DOS RETORNADOS
h Em Março de 1976, as
autoridades foram confrontadas
com um problema crescente:
a venda ilícita de diamantes,
lapidados ou em bruto, por
parte de muitos dos portugueses
que tinham sido obrigados
a abandonar as antigas
colónias. Por esse motivo,
o Presidente da República,
Q
Francisco da Costa Gomes,
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Q promulgou o decreto-lei nº
185/76 destinado a “minorar
os inconvenientes resultantes
da entrada ilegal de diamantes
no País, quer canalizando-os
para lícitos circuitos de comercialização, quer aproveitandoos para a indústria nacional de
lapidagem, o que permite a
posterior exportação, com a
concomitante entrada de divisas”. A medida em causa: autorizar, durante um ano, a Companhia de Diamantes de
Angola e a Sociedade Portuguesa de Lapidação de diamantes
a comprar “diamantes em
bruto (ou lapidados), a retornados nacionais”. Mas a vantagem
não era apenas para as empresas. Os vendedores ficariam
isentos da pena prevista para
a venda ilegal de diamantes –
desde que o fizessem às
duas firmas escolhidas, claro.
REBOQUES CONTRA O
ESTACIONAMENTO ABUSIVO
h A avaliar pelo decreto-lei nº
57/76, Portugal tinha, dois anos
após o 25 de Abril, um vasto parque automóvel. “A rarefacção do
espaço solicitado pelas necessidades de circulação” e a tendência “acentuada para abandonar
os veículos na via pública são
causa de situações perniciosas
que solicitam imediato remédio”,
pode ler-se no documento, que
acrescentava: “A imobilização do

D.R.

Portugal
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veículo por longos períodos
pode constituir como que a
apropriação individual de uma
área que deveria estar ao serviço
da colectividade. São estes casos
que se classificam de estacionamento abusivo.”
Para os legisladores, para além
de a prática ser punida, as autoridades deveriam ter a possibilidade
de actuar de forma mais eficaz.
Foram então criadas normas que
prevêem as situações de estacionamento abusivo, os períodos de
ocupação permitida e os casos em
que os automóveis podem ser
“bloqueados” e “removidos”. Dois
pequenos exemplos: era considerado abusivo, o estacionamento,

1
Os envolvidos no
25 de Novembro
e no 11 de Março
de 1975 não foram
amnistiados

2
Em 1977, o estacionamento na via pública era considerado um problema
que necessitava
de “imediato
remédio”
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O ENVIO
PELOS CTT
DE PRODUTOS NÃO SOLICITADOS
TORNOU-SE
CRIME

ininterrupto, durante 60 dias em
parque isento de pagamento de taxas, bem como o estacionamento
durante mais de 48 horas de veículos que mostrassem sinais de
não poderem deslocar-se em segurança pelos próprios meios.
PUNIR OS ENVIOS PELOS CTT
DE PRODUTOS INDESEJADOS
h Em Abril de 1977, o Conselho
de Ministros decidiu abordar
uma das “práticas comerciais irregulares e abusivas existentes
na sociedade portuguesa”. Não
se tratavam de coisas complexas
como offshores ou swaps, mas
antes do envio pelo correio “de
publicações diversas e outros
produtos não encomendados ou
pedidos pelo destinatário”.
Segundo o decreto-lei nº 161/77,
algum tempo depois dessas remessas a “entidade remetente,
unilateralmente, passa a atribuir
descontos e a proceder à cobrança
dos vários objectos enviados” e
muitos desses “recibos acabam por
ser efectivamente pagos”. E conclui: “só poderá ser salutar para as
trocas comerciais e moralizante
para as relações sócio-comerciais
proibir tais práticas e abusos. A entrega de produtos ou publicações
não solicitados passou a ser punido com multa entre os 5.000$00
(457 euros) e os 30.000$00 (2.743
euros); a obrigação de pagamento
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desses objectos implica uma multa
entre 10.000$00 (914 euros)
e 50.000$00 (4.573 euros)
– e a reincidência, com prisão.
RECOMPENSAR AQUELES QUE
LUTARAM PELA DEMOCRACIA
h O I Governo constitucional decidiu premiar com uma pensão os
portugueses que se tenham distinguido por méritos excepcionais na
defesa da liberdade e da democracia. Uma primeira tentativa, em
1977, deparou-se com dificuldades
sobretudo na definição de “critérios
objectivos de equidade e justiça” a
“aplicar a situações de âmbito e
conteúdo muito diversificados”. Em
Abril do ano seguinte, o decreto-lei
nº 43/78 corrigia essas deficiências.
A pensão passava a poder ser atribuída por deliberação do Conselho
de Ministros “aos próprios cidadãos
ou aos seus herdeiros ou familiares

3

que tenham vivido exclusivamente
na sua dependência económica”.
Se tiverem mais de 40 anos, a pensão será vitalícia. Os outros teriam
de fazer prova de que não conseguiam sustentar-se. Já o valor era
calculado com base nas categorias
da função pública.

3
Os diamantes
trazidos pelos
retornados iam
para o mercado
negro

GOVERNO RECOMPENSOU
GUARDA-FLORESTAL
h O nome de Manuel Antunes
Lima não dirá muito à maioria

das pessoas. No entanto, em
Agosto de 1978, o então guardaflorestal viu o Conselho de Ministros produzir um decreto-lei à sua
medida. Manuel Lima tinha ficado
sem nada depois de a casa do Estado onde vivia – situada na floresta de Santa Luzia, em Viana
do Castelo – ter sido totalmente
destruída por um incêndio de
causas desconhecidas. Para o Governo, isso não seria justo. “Todas
as razões morais e jurídicas conduzem a que o guarda-florestal,
lesado no seu património ao serviço do Estado e desprovido dos
meios financeiros necessários
para ocorrer ao prejuízo sofrido,
seja compensado do respectivo
montante”, pode ler-se no decreto-lei nº 215/78. Para isso foi-lhe
atribuído um subsídio de
120.000$00 (9.081 euros) a título
de compensação definitiva. W
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Exposição Temporária na Alfândega do Porto
64 MÁQUINAS E ENGENHOS
REPRESENTAÇÕES DE OBRAS
E DESENHOS
MONA LISA, ÚLTIMA CEIA

PROTÓTIPOS VISIONÁRIOS
HELICÓPTERO, TANQUE DE GUERRA,
PARAQUEDAS E MUITO MAIS!
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SOBRAL DE MONTE AGRAÇO. A REDE DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

UMAGESTÃO FAMILIARHÁ
Pais, mães e filhos, maridos e mulheres, sobrinhos e tios. Este é o retrato de uma autarquia em
ficou atrás do PS por 201 votos. O actual presidente tem vários parentes nos serviços camarários.

Q

uando olhamos para a
Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço,
vêm-nos logo à cabeça as
várias rábulas de Ezequiel Valadas,
a caricatura feita pelos Gato Fedorento do presidente da autarquia de
Vila Nova da Rabona, cujos familiares gravitavam à volta do município
(ou dos serviços e das empresas que
este possuía). Esqueçamos o bigode
postiço de Ricardo Araújo Pereira, o
charuto, o copo de whisky sobre a
mesa e os favores que Ezequiel garantia aos seus. Em Sobral, não há
denúncias nem relatos de qualquer
ilegalidade mas a verdade é que as
relações familiares – com traços
quase dinásticos – estão lá todas.
Comecemos pelo presidente do
município. José Alberto Quintino,
eleito nas últimas eleições (2013), foi
vice-presidente de António Lopes
Bogalho, o histórico comunista eleito
pela primeira vez em 1979 pela extinta APU (coligação formada pelo PCP,
MDP/CDE e PEV). Antes fora presidente da Junta de Freguesia de Santo
Quintino, a maior do concelho, que,
dizem os críticos, serve como rampa
de lançamento para voos maiores. O
actual presidente dessa freguesia, Pedro Baeta, é fiscal da câmara.
Nos serviços da autarquia tem a
mãe, o pai, a mulher e ainda o tio
da mulher. Por partes: o pai, José
Quintino, conduz camiões do
município; a mãe, Manuela, faz
transporte de crianças também
em serviço camarário; a mulher,
Sofia, é funcionária da secção de
contabilidade; e até o tio da mulher, João Faria Carvalho, desempenha ali funções como recepcionista e telefonista.
À SÁBADO, o autarca desvaloriza
esta teia de parentesco: “Obvia58

180
funcionários
A Câmara Municipal está entre os maiores
empregadores
do concelho.
Agrupamento
de escolas, Santa Casa da Misericórdia e Associação Popular são as
outras três

A mulher
Sofia Quintino
trabalha na
secção de
contabilidade

O pai
José Quintino
é camionista
da autarquia

O presidente
José Alberto Quintino tinha
sido vice-presidente da autarquia e presidente da Junta de
Freguesia de Santo Quintino

A mãe

A CDU (APU
NA ALTURA)
GANHOU AS
PRIMEIRAS
ELEIÇÕES
LOCAIS EM
1979. NÃO
MAIS PERDEU

PRESIDENTE
E VICE DIZEM
QUE OS FAMILIARES JÁ
ESTAVAM
NA CÂMARA
QUANDO
ELES LÁ
CHEGARAM

Manuela Quintino
faz transporte
de crianças pela
câmara

mente que não há nenhum conflito
de interesses. Eles estão lá todos
antes de mim, têm muitos anos de
casa. Quando cheguei já todos estavam lá. Aliás, entraram com muitos anos de diferença.”
A dinastia CDU
Num concelho onde, segundo o recenseamento de 2011, existem
10.156 habitantes, há mais casos de
relações familiares imediatas. O actual vice-presidente da autarquia (e
também antigo presidente da Junta
de Freguesia de Santo Quintino) é filho de António Lopes de Bogalho –
o tal de quem o agora presidente foi
vice. Mas não fica por aí. Sérgio Bogalho tem também a mulher, Diana

O tio
da mulher
João Faria Carvalho
é recepcionista-telefonista da
câmara

Almeida, perto dele, no departamento administrativo e financeiro
de Sobral.
“Se for analisar as datas de entrada na câmara”, sugere o número
dois do executivo, “perceberá que
ela [a mulher] já era funcionária do
município e só depois é que eu fui
eleito”. “Não vejo que haja qualquer conflito de interesses. Se tomássemos posse e só depois nomeássemos as pessoas, aí podia
haver algum favorecimento”, completa Sérgio Bogalho.
E não serão, contudo, laços familiares a mais? “É como tudo. O So-
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QUASE 40 ANOS
que a CDU é a força maioritária desde 1979 – em 1976
O vice é filho do dinossauro local. Por Octávio Lousada Oliveira

O vice-presidente
Sérgio Bogalho também foi
presidente da maior junta de
freguesia, a de Santo Quintino

A mulher
Diana Almeida
trabalha no
departamento
administrativo
e financeiro

O pai
António Lopes
Bogalho foi o
anterior presidente
do município

bral é um meio pequeno. Se analisarmos as relações numa cidade
maior, isso também se verifica”,
contrapõe o militante comunista.
A oposição pede mudanças
Apesar destas justificações – e a integração de familiares nos serviços
municipais estende-se a vereadores
eleitos pela CDU –, a oposição PS e
PSD tem vindo a denunciar esta rede
de proximidade, pelas dependências
que pode criar na hora de ir às urnas.
“É mau que existam tantos relacionamentos familiares dentro da câmara. Podem criar distorções entre os
funcionários. E fazer com que decisões que sejam tomadas por esses familiares, mesmo não sendo as mais
acertadas, sejam validadas. Independentemente de achar que a maioria
dos trabalhadores da autarquia faz
um trabalho exemplar, podem ainda
assim ser prejudicados em termos de
imagem”, afirma Pedro Coelho dos

Santos, vereador do PS.
Pelo PSD, Joaquim Biancard Cruz
sublinha apenas que acredita “nas
instituições, nas pessoas que estão
à frente delas e nos serviços”. E,
acrescenta, “se houvesse alguma
matéria de ilegalidade, esse caso
seria apontado”. Porém, ironiza:
“Se há coincidências ou não, é que
o PCP está há cerca de 40 anos
com maiorias absolutas no concelho de Sobral de Monte Agraço.”
Também o deputado Duarte Pacheco (PSD), com três décadas de
trabalho na autarquia e na Assembleia Municipal, assinala que “à
mulher de César não basta ser séria, é preciso parecê-lo”. “A Câmara Municipal – observa – é o maior
empregador do concelho, e isso
deve levar-nos a pensar quais são
as opções que são feitas.”
Pedro Coelho dos Santos só encontra, assim, uma solução: “Os familiares dos autarcas são quadros
da autarquia, isto só se resolve mudando de autarcas. Até podem ser
da CDU, mas que não tenham estas
relações familiares.” Sérgio Bogalho
até apresenta uma tese parecida:
“Se alguém tem de sair, sou eu.” W
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ATENTADO. 14 PESSOAS MORRERAM EM SÃO PETERSBURGO

MÃE RÚSSIA,
O NOVO ALVO DO
TERRORISLÂMICO
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Há dois anos que crescem as ameaças de grupos terroristas da Síria e do Iraque.
Mas o grande receio de Moscovo é o regresso de milhares de jihadistas. PorNunoTiagoPinto

assadas mais de 24 horas
desde o atentado terrorista
de segunda-feira, 3 de Abril,
no metro de S. Petersburgo,
que provocou a morte a 14 pessoas e
feriu outras 49, havia ainda mais
perguntas do que respostas: apesar
de as autoridades russas terem identificado o quirguistanês Akbarzhon
Jalilov (ver caixa) como o autor do
atentado, continuavam por esclarecer os motivos do ataque ou se ele tinha sido ou não organizado por um
grupo terrorista. No entanto, para os
investigadores do fenómeno jihadista, este atentado não foi uma surpresa: há dois anos que a Rússia é um
dos principais alvos das ameaças de
grupos como a Al-Qaeda ou o autoproclamado Estado Islâmico (EI).
Na origem destas ameaças está a
intervenção russa na Síria e na Líbia. Em Novembro, um estudo publicado pelo Centro de Combate ao
Terrorismo, de West Point (a Academia Militar dos Estados Unidos)
dizia que se a intervenção militar
na Síria foi bem-sucedida ao garantir a sobrevivência do regime de
Bashar al-Assad, também “colocou
a Rússia em rota de colisão com o
EI, a Al-Qaeda e os seus apoiantes
em locais como Moscovo e S. Petersburgo. Como tal, não seria surpreendente se o resultado (…) fosse
uma série de ataques terroristas na
rodina [mãe Rússia]”.

LUSA

P

Ameaçasexplícitas
Para os investigadores, estes ataques
poderiam assumir duas formas:
atentados cometidos por jihadistas
regressados da Síria e no Iraque para
“castigar os cruzados de Moscovo”
ou ataques realizados por “lobos solitários” em resposta aos apelos de
chefes jihadistas, como aconteceu
em Nice e Orlando.
As ameaças à Rússia começaram
logo após o início dos bombardeamentos de Moscovo, na Síria, em
Setembro de 2015. No mês seguinte,

j
O atentado no
metro de São
Petersburgo
ocorreu às 14h30

Suspeito
As autoridades
nomearam
Akbarzhon
Jalilov, 22 anos,
natural do
Quirguistão, que
vivia há seis
anos na Rússia,
como o
bombista-suicida

o então porta-voz do EI, Abu Mohammad al-Adnani, apelou à “juventude islâmica” que “lançasse a
jihad contra russos e americanos”.
Poucos dias depois, a 31 de Outubro,
um grupo do EI no Egipto abateu
um avião russo que se dirigia a São
Petersburgo com 224 pessoas a bordo. No número seguinte da revista
Dabiq, o grupo terrorista publicava a
fotografia do que dizia ser a bomba
usada para destruir o avião e justificava o atentado como uma resposta
aos ataques aéreos na Síria.
Também a Jabhat al-Nusra divulgou várias mensagens a apelar
a ataques aos interesses de Moscovo e, sempre que possível, na
própria Rússia. Em Julho de 2016,
o grupo publicou mesmo um vídeo de nove minutos em que um
jihadista ameaçava Vladimir Putin
directamente – e em russo: “Ouve
Putin, nós vamos atrás de ti na
Rússia, vamos matar-vos nas vossas casas, se Alá quiser.”

A grande ameaça
A Rússia receia o regresso
de milhares de jihadistas

2.400

russos foram combater
para a Síria e para o
Iraque desde 2011

500

quirguistaneses
juntaram-se ao Estado Islâmico
ou a outros grupos

EM
OUTUBRO
DE 2015,
UM GRUPO
DO ESTADO
ISLÂMICO
ABATEU UM
AVIÃO RUSSO
NO EGIPTO

386

turquemenistaneses
terão aderido a organizações
terroristas na região

Contudo, uma das principais preocupações do Governo russo prende-se com o eventual regresso de milhares de combatentes altamente
treinados e motivados para realizar
atentados. De acordo com o The Soufan Group, uma empresa que se dedica a produzir informação estratégica
para governos e organizações multinacionais, cerca de 2.400 russos viajaram para a Síria e para o Iraque. Entre eles estão alguns dos mais ferozes
combatentes do EI, sendo o mais célebre Omar al-Shishani, que se tornou
o líder militar do grupo terrorista antes de ser abatido por um bombardeamento da coligação internacional.
Extremistas de volta
Além dos nacionais russos, os serviços de segurança de Moscovo
têm ainda de se preocupar com os
cidadãos das antigas repúblicas soviéticas que podem circular livremente pela Rússia. Em Setembro
de 2015, o The Soufan Group estimava que, no total, cerca de 4.700
extremistas da região (incluindo a
Rússia) teriam viajado para a Síria e
para o Iraque. No entanto, o próprio Vladimir Putin pôs este número entre os 5.000 e os 70.000.
O receio tem razão de ser. Em
Março do ano passado, uma ama
natural do Usbequistão decapitou
a criança de 4 anos de que tomava
conta, em Moscovo, antes de incendiar o apartamento da família.
Mais tarde disse como foi inspirada pelos vídeos do EI. A 17 de
Agosto, dois chechenos tentaram
assassinar dois polícias na capital
russa. Os dois terroristas foram
abatidos e, no dia seguinte, o EI
divulgou um vídeo em que eles juravam fidelidade a Abu Bakr alBaghdadi. Em Novembro os serviços de segurança impediram um
atentado em larga escala em centros comerciais de Moscovo e São
Petersburgo. Um ataque que agora
não foi possível evitar. W
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Dinheiro

a via-sacra negocial para
vender um banco, os advogados são sempre os
últimos a sair da sala. Depois de os financeiros chegarem a
acordo é a vez de os assessores jurídicos verterem tudo para papel e só
deixarem o espaço em branco para
as assinaturas. Foi assim, também,
com o Novo Banco. Nos quatro dias
até à véspera da assinatura do acordo de venda ao fundo norte-americano Lone Star, os advogados dos
dois lados da negociação saíram às
4h da manhã do elegante edifício-sede do Banco de Portugal, na Baixa lisboeta, para ali recomeçarem o
trabalho antes das 9h. Em parceria
com uma sociedade de advogados
local, vendedor e comprador tinham consigo um escritório britânico de topo com experiência em negócios desta complexidade e em regulação europeia: nas noitadas estiveram peritos da DLA Piper ABBC e
da Weil, pela Lone Star; e da Vieira
de Almeida e da Allen & Overy, pelo
Fundo de Resolução.
Na sala, a acompanhar a azáfama
jurídica, iam entrando e saindo assessores financeiros do Governo e
do Fundo de Resolução. Tudo ficaria
pronto para, às 15h do último dia de
Março, o acordo ser assinado por
um sócio português da ABBC, procurador do Lone Star, e duas pessoas do Fundo de Resolução, uma
delas o presidente Luís Máximo dos
Santos. Depois de uma reunião informal às 16h com directores de órgãos de comunicação social e jornalistas para explicar os contornos do
negócio, o governador do Banco de
Portugal faria quase às 18h uma
breve declaração para as câmaras a
defender a importância do acordo.

N

O tubarão
vencedor

LUSA

O discreto
John Grayken,
60 anos,
fundou o Lone
Star em 1995.
Entrou no ano
passado para a
lista de milionários da Forbes. Ganha o
Novo Banco

NOVO BANCO. OS BASTIDORES DAS NEGOCIAÇÕES

CRÓNICADE UMAVEN
...mas por garantir. Falta ganhar um braço-de-ferro duro com os investidores estrangeiros em
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Uma hora depois, em São Bento, o
primeiro-ministro, ladeado pelo ministro das Finanças, faria o mesmo.
Parece que o caso está fechado, mas
o que foi assinado é, grosso modo,
um contrato-promessa de compra e
venda – para a venda se concretizar
é ainda preciso ganhar um braço-de-ferro arriscado nos mercados
(mais sobre isso lá à frente).
LoneStar“sai muitobem”
A assinatura foi o culminar de um
processo que durou quase 15 meses
e que a partir de certa altura envolveu sobretudo três protagonistas
com incentivos diferentes. A venda
foi negociada entre o Lone Star, que
tem o incentivo de esmagar condições para fazer o lucro na compra, e
o Fundo de Resolução, que estando
na esfera do Banco de Portugal tem
como objectivo vender o banco e
garantir a estabilidade do sistema. A
acompanhar o processo esteve o
Governo, via Ministério das Finanças, que quer uma solução com o
menor impacto orçamental possível
e vendável politicamente. O Governo é quem tem a palavra final depois de terminada a negociação.
O processo de venda começou
com mais dois interessados além do
Lone Star, a dupla Apollo/Centerbridge e o fundo chinês Minsheng
Financial. Os chineses estavam mesmo na frente até que não conseguiram provar ter fundos para comprar
o banco – com a Apollo a reagir tarde, o Lone Star destacou-se e foi escolhido já em Janeiro deste ano para
negociações exclusivas.
No fim, o fundo-abutre norte-americano conseguiu um óptimo
negócio. “Saem muito bem disto”,
afirma uma fonte do lado português.

Custos
O Banco de
Portugal gastou 16 milhões
de euros em
assessores
externos com
o Novo Banco
em 2016, noticiou o Público

O comprometido
O primeiro-ministro deu
a cara pelo negócio que
expõe os contribuintes
e que está por concluir

400
pessoas

O aliviado

vão perder
o emprego na
restruturação
do Novo Banco
sob a Lone
Star, revelou
o Governo em
reuniões com
os partidos

A equipa de Carlos Costa
negociou o possível e
conseguiu cedências.
Mas o acordo é mau: a
resolução do BES saiu cara

Compra 75% do Novo Banco pelo
preço de zero euros, como noticiou
a SÁBADO em Janeiro, gasta mil milhões a recapitalizar a instituição e
fica livre da maior parte do risco dos
activos problemáticos. A filosofia do
fundo é comprar para depois vender – pode fazê-lo três anos depois

É “MUITO
PROVÁVEL”
QUE O ESTADO TENHA
DE EMPRESTAR AO
FUNDO DE
RESOLUÇÃO
AO ABRIGO
DO ACORDO

de concretizada a operação, mas
deverá ficar mais tempo, apurou a
SÁBADO junto de fonte próxima do
Lone Star. A ideia é dar tempo para
tornar o banco rentável e maximizar
o lucro na venda. A mesma fonte indica que o Lone Star não espera sair
antes de seis anos. Na Alemanha,
onde comprou a preço de saldo o
banco IKB em 2008, uma vítima da
crise do subprime, o fundo tentou
vender seis anos depois – não conseguiu e está a lançar agora a quarta
tentativa de venda, segundo noticiou a Reuters em Fevereiro.
Já o Fundo de Resolução fica com
25% do Novo Banco – a esperança é
que o banco recupere e que a venda
mais à frente seja feita por cerca de
560 milhões de euros, estimativa
noticiada pelo Observador. Mas o
Fundo de Resolução fica, também,
com uma exposição às perdas que
venham de um conjunto de activos
do Novo Banco – sobretudo créditos problemáticos –, que ainda estão a ser negociados com o Lone
Star. A ideia é que as perdas que estes activos vão gerando comecem
por “comer” a almofada de capital
de 1.250 milhões com que o banco
fica depois da venda e da correspondente recapitalização (fonte por
dentro das negociações explica à
SÁBADO que o primeiro-ministro se
enganou quando explicou que eram
600 milhões). Se as perdas comerem toda a almofada e colocarem o
rácio de capital abaixo de 12%, o
Fundo de Resolução tem de injectar
dinheiro para repor o rácio até esse
valor – esta garantia dura oito anos e
tem o limite global de 3.890 milhões
de euros. A mesma fonte considera
“muito provável” que o Fundo de
Resolução tenha de accionar a ga- Q

DAANUNCIADA....

dívida do banco. Lone Star não planeia sair antes de seis anos. Por Bruno Faria Lopes
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Dinheiro

Q rantia, uma má notícia para os
contribuintes.
O Fundo de Resolução é alimentado pelas contribuições dos bancos,
mas como é devedor (depois de ter
pedido 3,9 mil milhões emprestados
ao Estado em 2014 para injectar no
Novo Banco) não tem capacidade
para, sem um novo empréstimo do
Estado, cumprir a garantia agora
dada. Esse empréstimo vai à dívida
pública e ao défice no ano em que é
injectado. As palavras do primeiro-ministro e do Presidente da República sobre a inexistência de risco
para os contribuintes devem ser tomadas com mais do que um grão de
sal. Dos primeiros 3,9 mil milhões
que o Estado emprestou, uma parte
significativa foi vaporizada com o
perdão concedido pelo Governo ao
Fundo de Resolução, que ficou com
mais tempo para pagar e juros mais
baixos – o economista Ricardo Cabral, citado pelo Público, estima que
os contribuintes tenham sido lesados em mais de 50% do que tinham
a receber.
“Tudofoi negociado”
Fontes ouvidas pela SÁBADO admitem que o resultado não é bom, mas
consideram que é o melhor possível
em condições difíceis: um banco a
precisar urgentemente de dinheiro,
um prazo para venda, um só comprador com perfil agressivo. E destacam que a negociação permitiu melhorar muito a proposta de 4 de Janeiro do Lone Star. “Todos os pontos foram negociados a fundo”, garante uma das fontes do lado português, que destaca a surpresa
com o tom construtivo do outro
lado da barricada. “Não houve cenas de sair a meio de reuniões em
desacordo, frequentes com este
tipo de comprador – foram duros,
mas procuraram sempre pontes, o
que reflecte o empenho para fechar o negócio”, junta.
A proposta inicial incluía uma garantia directa do Fundo de Resolução sobre 7,8 mil milhões de euros
em activos problemáticos – a exposição máxima para o fundo (e os
contribuintes) passou para cerca de
metade. O desagrado público mostrado pelo Governo – negando que
64

1
Sede do Novo
Banco, na Avenida
da Liberdade, em
Lisboa: António
Ramalho vai continuar na liderança
do banco

2
Margrethe Vestager lidera a poderosa Direcção-Geral da Concorrência, em Bruxelas, que impôs
fronteiras ao
negócio de venda
1

“NÃO HOUVE
CENAS DE
SAIR A MEIO
DE REUNIÕES
EM DESACORDO. FORAM DUROS,
MAS PROCURARAM SEMPRE PONTES”

“Carrasco do Texas”
O abutre que os fundos
de pensões adoram

O Lone Star já foi chamado
“carrasco do Texas” na Alemanha, “come e foge” na Coreia do
Sul, “águia careca” no Japão,
tudo à conta das práticas agressivas de recuperação de créditos imobiliários (que levaram ao
despejo de muitas pessoas) e
ao lucro que faz nas compras.
Mas é a estrela de muitos fundos de pensões, a quem dá
retornos de dois dígitos.

2

aceitasse um negócio com garantia
– e a vaga de fundo a favor de uma
nacionalização (que o Lone Star não
descartou de imediato no actual cenário político) foram factores de
pressão. Mais importante foi o veto
da temida Direcção-Geral da Concorrência em Bruxelas (DG Comp)
à garantia pretendida inicialmente
pelos americanos, por distorcer a
concorrência.
Outros ganhos negociais incluem o facto de o Lone Star
não poder tirar dividendos
durante cinco anos e de o
Fundo de Resolução ficar
com poder sobre a gestão e a
venda dos maus activos –
uma exigência de última hora
dos administradores dos bancos
que contribuem para o Fundo de

Resolução, segundo o Expresso,
para evitar que o Lone Star acelerasse perdas nesses activos sob garantia, para limpar o banco à custa
dos concorrentes.
Um exércitode100pessoas
Cada lado da negociação rodeou-se
de um exército de assessores. Só o
Lone Star teve cerca de uma centena
de pessoas envolvidas, confirmou a
SÁBADO, entre consultores da
McKinsey, Rothschild, Hudson Advisors (empresa-irmã do fundo americano, que analisa previamente as
oportunidades que o fundo identifica), advogados e a sua própria equipa – Kambiz Nourbakhsh (um alemão com ascendência iraniana que
conquistou toda a gente) e Benjamin
Dickgiesser lideraram no terreno. Do
lado português, a equipa negocial do
Fundo de Resolução foi liderada por
Sérgio Monteiro e assessorada pelo
Deutsche Bank, além dos técnicos do
Banco de Portugal e do apoio legal.
As Finanças – o trabalho esteve centrado na secretaria de Estado do Tesouro – rodearam-se da consultora
Oliver Wyman.
Em reuniões negociais mais alargadas chegaram a estar mais de 25
pessoas na sala da sede do Banco de
Portugal. Quando era preciso focar
em algum ponto faziam-se minicimeiras noutra sala adjacente, com
meia dúzia de pessoas. O facto de a
proposta inicial ter sido tão má deu
ao Lone Star margem para ceder,
admitem as fontes portuguesas ouvidas. Mesmo assim destacam que por
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meses de vida entre hotel, escritório
e aeroporto, uma rotina sem fugas.

várias vezes Kambiz teve de consultar instâncias superiores – o comité
de crédito do Lone Star – para saber
até onde podia ceder. Do lado do
fundo norte-americano destaca-se
que o processo foi longo e duro –

Avenda nãoestá garantida
A certo ponto das negociações, entre
Janeiro e Fevereiro, nem o Lone Star,
nem o Fundo de Resolução queriam
ceder mais – mas faltava dinheiro
para recapitalizar o Novo Banco. Foi
nessa altura que da DG Comp, em
Bruxelas, surgiu o sinal de que o envolvimento dos investidores em dívida do Novo Banco seria bem visto: a
ideia é co-responsabilizar os credores e “partilhar o fardo” das perdas.
Surgiu então a outra perna da operação: antes de a Lone Star pôr os 750
milhões, os obrigacionistas têm de
contribuir voluntariamente com 500
milhões (o limiar chegou a ser 400
milhões). Por outras palavras: têm de
aceitar trocar as suas obrigações seniores por outras mais arriscadas,
com condições diferentes. Sem isso,

Negociador
O ex-secretário
de Estado e
administrador
do Caixa BI, Sérgio Monteiro, foi
escolhido pelo
Banco de Portugal em 2015
para liderar as
negociações em
nome do Fundo
de Resolução.
Recebeu 458
mil euros brutos

dizem as autoridades portuguesas à
laia de ultimato, não há venda e esses credores saem a perder. O Lone
Star e o Fundo de Resolução (via
Deutsche Bank) estão a negociar os
termos da operação para tentar aliciar os investidores. Mas do lado dos
investidores ouvidos pela SÁBADO o
acordo está longe de garantido – ferve o desagrado por terem sabido
pela imprensa de um esquema que
os penaliza e sabem que o Estado
português e o Governo têm mais a
perder com o colapso do negócio,
desconfiando que não o deixam cair
por 500 milhões de euros. O Lone
Star, sabe a SÁBADO, não quer ceder
mais. “Se ficar abaixo de 500 milhões
tem de ser o Fundo de Resolução a
ajustar”, diz uma fonte próxima das
negociações. Ainda muita água vai
correr sob esta ponte – antes de Junho, no melhor cenário, a venda não
estará concretizada. W
PUB
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Segurança

CONTRABANDO. DIAP DE LISBOA ACUSA OITO PESSOAS

OTABACO
ITALIANO
QUEVINHA
DA TAILÂNDIA

eria sido um golpe milionário. Com apenas 100
mil euros investidos em
tabaco de contrabando
fabricado na Tailândia, um grupo
constituído por portugueses, espanhóis e um italiano planeava facturar cerca de 2 milhões de euros
com a venda dos cigarros em Itália. Não contavam com a vigilância dos Inspectores da Unidade
Nacional de Combate à Corrupção
da Polícia Judiciária, que os prenderam em flagrante. Os oito membros do grupo foram acusados recentemente pelo Departamento
de Investigação e Acção Penal
(DIAP) de Lisboa dos crimes de
associação criminosa, contrabando qualificado e introdução fraudulenta no consumo qualificado.
De acordo com a acusação, a
que a SÁBADO teve acesso, o plano começou a ser traçado por

T
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dois residentes em Barcelona: o
italiano Francesco Corradin e o
espanhol Juan Lopez. Este terá recorrido à amiga de infância Maria
Justicia e ao seu companheiro, o
português José Almeida, para funcionarem como intermediários no
transporte para Portugal de um
contentor com 460 mil maços de
tabaco da marca Cinquecento,
que tinham comprado em Banguecoque e que deveriam ser
vendidos em Itália.
Transporte em Portugal
Para o plano funcionar, era preciso
que tudo tivesse um aspecto de legalidade. No início de 2016, o filho
de José Almeida e Maria Justicia,
José Rodrigues, constituiu a sociedade Planeta Teimoso – Unipessoal, Lda., da qual era o único sócio
gerente. O objecto social era o “comércio de têxteis, vestuário, calça-

ALEX GOZBLAU

Um grupo internacional tentou usar Portugal
para trazer para a Europa tabaco comprado
em Banguecoque por 100 mil euros e que
poderia render 2 milhões. Por Nuno Tiago Pinto

PARA DAR
UM AR DE
LEGALIDADE,
O FILHO DOS
INTERMEDIÁRIOS
CRIOU UMA
FIRMA DE
IMPORTAÇÃO

do, artigos de couro, produtos alimentares, produtos de limpeza,
produtos de higiene pessoal e doméstico, produtos de conforto,
agenciamento de têxteis, comércio
a retalho e grosso de bebidas, tabaco, artigos decorativos, importação
e exportação”.
José Almeida começou também a
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Organização
O MP afirma que o grupo
tinha uma estrutura definida

Líderes
Internacionais
O italiano e o espanhol compraram o tabaco de contrabando
e pagaram todas as despesas

O CONTENTOR TINHA
UMA PRIMEIRA FILA COM
10 CAIXAS DE
CARTÃO
CHEIAS DE
TOALHAS DE
PANO TURCO

Intermediários
Luso-espanhóis
O casal ficou encarregue
de tratar dos contactos
e da logística. Tinham
o apoio do filho

j
O contentor com
as 920 caixas de
tabaco foi guardado num armazém
em Guimarães

tentar perceber quais seriam as dificuldades que o grupo enfrentaria
para trazer a mercadoria para Portugal. Segundo o Ministério Público, contactou o responsável de
uma empresa de logística e comércio internacional dizendo-se interessado em importar contentores
com produtos têxteis. Quis saber se

Peões

Imprevisto

Nacionais
Incluíam um funcionário do
porto de Leixões e dois homens
que obtinham informações

A falta de documentação impediu que o contentor fosse
desalfandegado
na data prevista
inicialmente

o porto de Leixões tinha equipamento de raio X, quais eram os
procedimentos de descarga, se seria preferível aportar antes em Espanha e se o porto de Roterdão teria equipamento de raio X.
Já em Julho de 2016, José Almeida encontrou-se com o responsável dessa empresa na saída da A7
para Guimarães e entregou-lhe os
dados de um contentor que viria
de Banguecoque com destino a
Guimarães e que transportava
toalhas de mão. Nesse encontro
pediu-lhe para verificar a localização do navio, para lhe dar uma
previsão de chegada e um orçamento com os custos de transporte de camião até Madrid.
No mesmo mês, José Rodrigues
alugou um armazém na zona industrial de Guimarães em nome
da empresa Planeta Teimoso. Pagou dois meses de renda adiantados – 2.700 euros que, segundo o
Ministério Público, lhe terão sido
dados por Juan Lopes.
O contentor acabou por chegar
ao porto de Leixões a 30 de Agosto. A documentação entregue na
alfândega indicava que a carga
era composta por 950 caixas, cada

2.500
euros
Foi o valor
adicionado às
despesas de
importação
do contentor
para pagar a
José Almeida

Actividade
Apesar de ter
sido criada em
Janeiro, a firma
Planeta Teimoso só teve actividade em Agosto: a importação
do contentor

uma com 120 toalhas, no valor de
12.540 dólares. No entanto, um
problema com os documentos
impediu que o contentor saísse do
porto na data prevista. Só a 5 de
Setembro de 2016, uma segunda-feira, é que foi desalfandegado.
Nesse mesmo dia, Juan Lopez e
Francesco Corradin viajaram para
Portugal. Os dois homens aguardavam num café quando a mercadoria chegou a Guimarães.
Eram 23h quando José Almeida
abriu a porta do armazém para
receber o contentor trazido de
camião. Sem saber que estavam
a ser vigiados pela Polícia judiciária, o português e a mulher ainda
deram uma volta pelo armazém
de madrugada para garantir que
estava tudo bem.
A aguardar julgamento
Regressaram na manhã seguinte,
acompanhados pelo espanhol e
pelo italiano. Mas quando saíram
do armazém foram detidos os
quatro pelos inspectores da Judiciária que os aguardavam. Lá dentro estava um contentor num atrelado. Ao abrirem a porta, os inspectores verificaram que havia
uma primeira fila com 10 caixas
de cartão cheias de toalhas de
pano turco. Por trás havia 920
caixas cheias de tabaco. Ao todo,
eram cerca de 9.200.000 cigarros
avaliados em cerca de 2 milhões
de euros. Levados ao juiz de instrução criminal, ficaram os quatro
em prisão preventiva.
Contactada pela SÁBADO, a advogada de José Almeida e Maria
Justicia, Cláudia Barroso, não quis
prestar declarações. O representante de Francesco Corradin, André Matos Ferreira, também preferiu não fazer qualquer comentário
sobre o processo. Até ao fecho
desta edição, a SÁBADO não conseguiu contactar o advogado de
Juan Lopez, Mário Menezes.
Os outros quatro arguidos no
processo – incluindo José Rodrigues e vários colaboradores – ficaram com termo de identidade
e residência a aguardar a marcação do julgamento. W
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Sociedade

CÁRITAS. AS POLÉMICAS DA FUNDADORA EM PORTUGAL

ABEATAQUE
DESPREZAVA
O CARDEAL
m 1965, Portugal estava
ainda nos primórdios das
escutas telefónicas. Daí o
à-vontade com que Fernanda Jardim, a beata que
fundou e dirigiu a Cáritas portuguesa
durante mais de 20 anos, falou ao
telefone com o monsenhor Rotunno,
da Nunciatura Apostólica. Não imaginaria que a PIDE estava a escutar
os telefonemas recebidos na embaixada do Vaticano em Portugal. Cinco
dias depois, Salazar leu a transcrição
da conversa, consultada pela SÁBADO na Torre do Tombo.
Eram 15h45 do dia 25 de Setembro. Fernanda Jardim já sabia que
daí a uma semana ia ser afastada da
liderança da Cáritas e estava furiosa
com o cardeal Cerejeira, patriarca
de Lisboa. “Desculpe falar assim…
porque ele é um Cardeal, mas não
me interessa. Tenho muito respeito
pela dignidade, mas tenho muito
desprezo pelo homem que veste
aquela… dignidade! (…) O que me
vem substituir e o sr. cardeal [são]
os que mais tentaram destruir esta
obra”, desabafou, amargurada, ao
colaborador do núncio.
A escalada de boatos e intrigas sobre si tinha-a levado a encontrar-se

E
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h
Fernanda Jardim
com o cardeal-patriarca no conselho geral da
Cáritas, em 1963,
dois anos antes
de ser demitida
por ele

“TENHO MUITO RESPEITO
PELA DIGNIDADE, MAS
MUITO DESPREZO PELO
HOMEM QUE
A VESTE...”,
DISSE, SOBRE
CEREJEIRA

com o Papa Paulo VI, para uma audiência de meia hora, em Março. Só
que, para a fundadora da Cáritas, era
mais fácil encontrar-se com o Sumo
Pontífice do que com Cerejeira, a
quem pediu cinco audências – todas
negadas. Em Maio, interpelou-o num
banquete no Ministério dos Negócios
Estrangeiros: “Então, sr. Patriarca,
não me quer receber? Nunca mais
me disse nada?” A resposta, à frente
de tanta gente: “Tenho tido mais que
fazer. Nem sequer abri a sua carta.”
A conversa, recordada no telefonema com o padre da nunciatura, levou-a a desabafar: “Isto são malcriações públicas, monsenhor. Nós não
aturávamos ao carroceiro da rua que
respondesse assim, quanto mais a
um cardeal… São coisas muito graves
(…) Eu estou aqui há 4 anos só a receber insultos do Patriarca (…) Para a
Igreja é que nunca mais trabalharei.”
Se se demitiu em conflito, também
foi assim que fundou, duas décadas
antes, a então chamada União de Caridade Portuguesa. Nasceu de uma
luta de poder, entre uma corrente
maçónica e outra católica, no seio da
Cruz Vermelha, que em 1946 era presidida pelo almirante Guilherme
Ivens Ferraz. A filha do Presidente, Q

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO

Fernanda Jardim rezava muito, mas tinha mau feitio: passou
20 anos em guerras com a Igreja e com o governo. Até Salazar a
apanhou numa escuta a dizer o pior de Cerejeira. PorPedroJorgeCastro
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h
Fernanda Jardim
enviou a Salazar
esta foto do primeiro grupo de
crianças austríacas que esteve
em Portugal,
em 1947

h
Fernanda Jardim
(e a filha Maria)
com o Papa Paulo
VI, a quem pediu
um inquérito à
sua actuação na liderança da Cáritas
Portuguesa

“Quantas e quantas pessoas tenho
posto a rezar por V. Exª e o seu trabalho! Até os carmelos do Porto e
Fátima o fazem diariamente.”
Uma das cartas mais longas descreve a angústia do embarque das crianças de regresso aos países de origem,
depois da longa temporada em Portugal: “Pobres anjinhos, agarravam-se ao meu vestido, com olhitos
cheios de lágrimas, a implorar que os
deixasse ficar, que os não mandasse
de novo para o seu país.” O ditador
afeiçoou-se a várias das crianças
austríacas, recebia frequentemente
as suas visitas e correspondeu-se
pela vida fora com algumas delas.
A acção da Cáritas gerava grande
ciúme na Igreja. Como é que uma
organização recém-criada por uma
mulher conseguia fazer um trabalho
tão mais vistoso do que a Acção Católica, por exemplo? Salazar acabou
por reconhecer o papel da União de
Caridade Portuguesa logo em 1948,
assinando pelo seu punho um despacho: “Há que activar a obra da Cáritas
nos termos em que vem sendo desenvolvida e tentar canalizar para ela
os fundos obtidos pelo Episcopado e
pela Cruz Vermelha (…) Deve dar-se
o máximo relevo à obra da Cáritas
pela demonstração de que merece
todo o carinho oficial.” O presidente
do conselho quis assim evitar a dis-

persão de apoios, subordinando a
Igreja e a Cruz Vermelha à Cáritas.
Maior vitória para a fundadora em
menos de dois anos seria difícil. “Na
verdade muito deve a Cáritas a V.
Exª”, agradeceu ela a Salazar.
E devia: a Cáritas recebia donativos, mas 75% do financiamento era
estatal. Entre 1946 e 1958, segundo
documentos elaborados por Fernanda Jardim, foram recebidos ao
todo 11 mil contos em donativos e 33
mil contos em subsídios do Estado, a
que se acrescentariam isenções fiscais que permitiram uma poupança
de 264 mil contos.
Depois do acolhimento das crianças da Guerra, a grande missão da
Cáritas foi a distribuição pelos pobres

ARQUIVO PESSOAL

As1.163folhaseoapoiodeSalazar
Fernanda Jardim tinha 34 anos
quando fundou a União da Caridade
Portuguesa. Segundo os primeiros
estatutos da Cáritas, de 1946, a direcção tinha de ser composta por cinco
mulheres, o objectivo era ajudar
crianças desfavorecidas e não havia
qualquer ligação formal à Igreja.
A primeira grande acção da Cáritas
foi mesmo a organização de viagens
para milhares de crianças virem
passar 3 a 8 meses a Portugal após a
II Guerra. Apesar do contexto, a
campanha humanitária tornou-se
polémica – muita gente, incluindo
alguns poderosos, criticavam tamanho esforço para ajudar crianças estrangeiras quando havia tantas portuguesas a passar necessidades. A
fundadora queixou-se mesmo de
uma “campanha metódica e organizada contra a Cáritas” e propôs-se
organizar um acto público no Natal,
para vestir milhares de crianças em
todo o País e assim desarmar os
“maldizentes da Cáritas”.
De tudo isto Fernanda Jardim ia
dando conta ao secretário de Estado
do Vaticano, o cardeal Montini, futuro Papa Paulo VI, e a Salazar, a quem
chegou a chamar “patrão”, numa
carta de 1949: “Olhe que esta palavra
‘patrão’ é escrita aqui com profundo
respeito e um tom de sincero carinho.” Foi aliás a mulher que mais
escreveu ao ditador: 1.163 folhas só
de correspondência particular, à
média de uma por semana, entre
1946 e 1968. Em várias, prometialhe as suas orações, e não só:

ESCREVEU
1.163 FOLHAS
A SALAZAR,
EM MÉDIA
UMA CARTA
POR SEMANA
– NUMA
DELAS CHAMOU-LHE
PATRÃO

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO

Q Fernanda (Ivens Ferraz) Jardim,
era também a sua secretária. No fim
da II Guerra, quando o Papa Pio XII
apelou à salvação das crianças
afectadas, propôs que a Cruz Vermelha acolhesse temporariamente
algumas delas, mas foi vencida pelas outras senhoras, descontentes
com tanta veneração pelo Papa.
“Dentro ou fora da Cruz Vermelha,
Portugal há-de corresponder ao
apelo de Pio XII”, declarou na altura Fernanda Jardim, segundo informações recordadas num encontro
da Cáritas em 1979 e transmitidas à
SÁBADO por Eugénio Fonseca, o
actual presidente.
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Acartadatestamenteira
O cardeal-patriarca recebeu
um apelo sobre a herança

Documento Seguiu há uma
semana, por correio registado,
uma carta de Zulmira Lino
da Silva para D. Manuel
Clemente, apurou a SÁBADO.
Objectivo A testamenteira
de Cândida Rodrigues Dias quer
que o próprio cardeal lhe escreva
ou lhe diga pessoalmente que
o dinheiro da Cáritas de Lisboa
é para os pobres.

Prazo Se não tiver resposta
até ao fim de Abril, consulta
os advogados, mas vai tentar
evitar que os 3 milhões de
euros revertam para o Estado.

portugueses dos excedentes alimentares dos EUA, fornecidos pela
Catholic Relief. Uma auditoria feita à
época pelos americanos, para verificar se a comida chegava de facto aos
necessitados, chamou a atenção para
a impossibilidade de fazer visitas-surpresa aos centros de distribuição,
uma vez que quando lá chegavam
percebiam que os responsáveis locais
tinham sido avisados. Mesmo assim,
encheram Fernanda Jardim de elogios, salientando a sua “liderança extremamente capaz e imaginativa”. A
sua força e determinação foram mesmo consideradas essenciais para o
sucesso da operação, que em 1959
permitiu levar uma dose alimentar
diária a 290 mil crianças.
OministroeoDiabo
Apesar do apoio de Salazar, teve vários choques com membros do governo. O ministro do Ultramar, Silva
Cunha, chegou a criticar “a larga
propaganda que a Cáritas e a sua
presidente sempre faziam dos trabalhos realizados e que não se sabia
dar na Cáritas com a mão direita
sem que a esquerda o soubesse.”
Fernanda Jardim reagiu, atacou logo
o ministro numa carta a Salazar, dizendo que “ao contrário das suas
deslocações por conta do Estado”, a
presidente da Cáritas recusou que

Fé “Se o sr. Cardeal me garantir
que é para os pobres, eu entrego.
Sou católica. Não posso duvidar
do meu bispo. Fica à consciência
dele”, disse a testamenteira
à SÁBADO.

lhe pagassem as despesas nas viagens oficiais ao estrangeiro.
Um alto funcionário do Ministério
visitou-a na Cáritas e enfureceu-se.
“Num movimento de fúria gritou que
o sr. ministro, o comandante [Henrique] Tenreiro e ele haviam de ser os
meus piores inimigos e da Cáritas até
nos esmagarem. Serenamente respondi que o Diabo muito podia, mas
que a obra era de Deus… E deixei o
senhor, saindo do gabinete de trabalho onde estava e mandando alguém
que o acompanhasse à porta de saída da Cáritas.”
Mas o seu maior adversário começou a ser, a partir dos anos 60, o
cardeal-patriarca. Por recomendação do Vaticano, Cerejeira aprovou
em 1956 a alteração dos estatutos da
Cáritas, que foi adoptada pela Igreja
e passou a coordenar a assistência
social católica. Fernanda Jardim passou a ter de prestar contas aos bispos. O do Porto, D. António Ferreira
Gomes, foi um dos seus maiores Q
71

Sociedade

72

Insultosequebrade30%
O peditório rendeu à Cáritas
145 mil euros após o escândalo

DetodooPaís chegaram rela-

j
Na véspera da
demissão, Fernanda Jardim escreveu a Salazar:
“V. Ex.ª foi sempre
a única pessoa que
estimou a Cáritas”

D.R.

Q críticos. Numa carta ao cardeal-patriarca, acusou-a de “deixar mal
colocada a Igreja no nosso país” e
queixou-se do seu feitio e métodos
de trabalho.
Uma série de intrigas, boatos e suspeitas que a rodeavam acabaram por
levar o cardeal-patriarca a demiti-la.
A própria presidente da Cáritas se referiu a alguns dos boatos na conversa
telefónica com o monsenhor Rotunno, transcrita pela PIDE: primeiro, o
de que receberia um salário de 50
contos (16.714 euros a preços actuais),
o que segundo Fernanda Jardim foi
afastado pelo Tribunal de Contas; depois, o de que levaria uma vida pouco consentânea com os valores morais da Igreja: “Eu estou aqui, muitas
vezes, até às 2, 3, 4 e 5 da manhã… E
às vezes nem chego a ir a casa!... Mas
estou bem paga, monsenhor… agora
quando cheguei de Roma, soube que
foi posto a circular que a Cáritas só
servia de capa para a minha vida de
pouca vergonha… [“Não!!”, indignou-se o monsenhor] Verdade. Eu vou
para a pândega e, depois digo que
estou na Cáritas a trabalhar (…) Faço
isto porque o meu marido não me
pode aturar, por isso estamos divorciados… Ah eu rio-me.”
Uns dias antes da demissão, pediu
pessoalmente ao próprio Paulo VI
que ordenasse um inquérito à Cáritas, para sair da instituição livre de
qualquer suspeita, como contou ao
monsenhor da nunciatura:
– O meu mandato vai até Março de
1968… foi interrompido. Não se interrompe um mandato sem uma
questão grave… desconheço-a e
quero conhecê-la por isso pedi um
inquérito.
– E a sra. D. Fernanda manda para
cá as contas?
– Mando tudo! Vai o dossiercompleto! E vai também esta afirmação:
se não se fizer um inquérito até ao
dia 3, eu depois não existo mais para
nada… E o sr. Cardeal não o conheço
mais depois de sair da Cáritas!
– Mas é diocesana dele!!
– Mas não o reconheço como tal…
No dia em que a nova direcção da
Cáritas ia tomar posse da sede, encontrou as portas lacradas. Tiveram
de chamar um serralheiro para rebentar a fechadura. No cofre, encon-
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A NOVA
DIRECÇÃO
DA CÁRITAS
CHAMOU UM
SERRALHEIRO PARA ARROMBAR A
PORTA

traram apenas 95 contos, mais 10
contos em depósitos bancários. Muito pouco para pagar 500 contos de
despesas à vista.
Dívidasepecados daCáritas
Depois de uma análise à gestão de
Fernanda Jardim, a nova direcção
elaborou um relatório em que mostrou a preocupação com as avultadas dívidas da organização: 36 mil
contos (12 milhões de euros a preços
actuais, dos quais metade para pagar
imóveis). Apontou ainda uma série
de pecados, entre os quais o facto de
ser o filho da fundadora a explorar o
negócio da lavandaria da Cáritas, um
empréstimo de 35 contos (11.700 euros) concedido pela instituição ao
caseiro da presidente, outro empréstimo da Cáritas à baronesa Von Horn
(143 contos, que seriam agora 47.804
euros), e viagens ao estrangeiro consideradas desnecessárias no valor de
357 contos (ou 120 mil euros).
O cardeal-patriarca leu o relatório
e reencaminhou-o para Salazar,
alarmado face ao escândalo para a
Igreja e para o governo: “Perdoa que
vá com este relatório aumentar os
teus cuidados, que ultimamente têm
sido tão grandes e tão dolorosos; a
mim ele tira-me o sono, e não vejo
sem o teu auxílio como evitar o escândalo que, parece-me não será só
para a Igreja, pois a Cáritas está su-

tos de insultos aos voluntários que
estavam a pedir para a Cáritas.
“Aldrabões” ou “põem o dinheiro
dos pobres a render” foram algumas das reacções hostis da população. Vários voluntários desistiram
do peditório e recolheram às sedes.
O presidente, Eugénio Fonseca
(a quem também chamaram
“vigarista”) gostava de os reunir
a todos para lhes pedir desculpa
pelas ofensas a que foram sujeitos.
“Peçam contas, mas não deixem
de ajudar os pobres”, apelou.

jeita à supervisão do Estado, que tem
aprovado as contas.”
Cinco anos após a demissão, Fernanda Jardim escreveu uma carta ao
ex-ministro da Saúde, Henrique
Martins de Carvalho, a pedir um emprego em part-time ou umas traduções que a ajudassem a sustentar a
mais nova de seis filhos. Impressionado, o ex-ministro enviou uma fotocópia a Marcello Caetano, a reclamar um favor, mas não deixou de
referir o feitio da fundadora da Cáritas: “Sei quanto o seu temperamento
difícil lhe concitou hostilidades, por
vezes com razão. Mas em termos
objectivos ela prestou assinalados
serviços ao País (…) Esta senhora encontra-se hoje numa situação económica muito difícil.”
A carta não surtiu qualquer efeito.
Maria Jardim, filha da fundadora da
Cáritas, conta à SÁBADO que a mãe
se dedicou a uma exploração de patos, que não correu muito bem, acabando depois por ser sustentada
pelo marido, de quem nunca chegou
a divorciar-se. Tirando a adopção de
10 gatos e 5 cães que encontrou
abandonados na rua, não quis mais
nada com a caridade, nem com cardeais, nunca tendo feito as pazes
com Cerejeira: “A minha mãe despia
a camisa para ajudar quem fosse decente. Mas se a entalavam era torta e
moía a vida a toda a gente.” W
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TENDÊNCIA. ADORMECE BEBÉS EM CINCO MINUTOS

QUER
RELAXAR?
LIGUE O
SECADOR
Depois de um diade trabalho ou para
controlarahiperactividade, umanova
ferramenta: barulho. Por VandaMarques

ada parecia acalmá-lo.
Nem andar ao colo durante
meia hora ou sequer as
cantorias dos pais. Se calhar tinha a
fralda suja? Não. Tudo limpinho.
Tinha fome? Não, afinal não queria
comer mais. Desesperados, os pais
de Simão decidiram recorrer
àquele conselho esquisito que tinham ouvido uma vez – o secador
acalma bebés. Ligaram o aparelho
e… calou-se. Tinham descoberto a
arma secreta. Sempre que a coisa
se complicava lá vinha o ruído
branco para o acalmar. Isabel
conta que tinham uma app no telemóvel, outra no computador e
uma gravação ligada às colunas
no quarto do bebé – bastavam
dois minutos para ele adormecer.
Simão não é um bebé diferente
de outros. Os ruídos brancos,
como o do secador ou aspirador,
defendem muitos pediatras, como
o norte-americano Harvey Karp,
autor do bestseller O Bebé Mais
Feliz do Mundo – assemelha-se
ao som do útero da mãe. “O barulho do secador é calmante para os
bebés recém-nascidos até aos 4, 5
meses porque é um som familiar.
Na nossa barriga, o bebé ouve o
som do nosso corpo, alto e contínuo, 24 horas por dia. É tão alto
quanto um aspirador acima dos
70 decibéis”, diz à SÁBADO a terapeuta de sono infantil Filipa
Sommerfeldt Fernandes.

N

Um estudo do jornal científico Archives ofDisease in Childhood, do
Reino Unido descobriu que num grupo de 20 bebés, 80 por cento adormeceu em cinco minutos depois de
começar a ouvir um ruído branco.
E com adultos, será que resulta? Parece que sim. Em Espanha, até já os
baptizaram de secadoradictos– pessoas viciadas no ruído do secador.
Há quem use o próprio secador,
quem escolha uma das centenas
de vídeos no YouTube com
milhões de visualizações ou
quem descarregue appscom
sons calmantes para ouvir no te-

Terapia chinesa
Liu Zhengé fisioterapeutae faz
acupuncturacom um secador

Comilustrações detalhadas, o livro de Liu Zheng, La Terapia Del Secador, explica de que
maneira pode utilizar o aparelho
para aliviar a dor, aplicando o calor nos pontos de acupunctura.
“Basta apontar o secador para a
zona a tratar, por exemplo, sobre
a contractura. Recomendo
que façam movimentos circulares na
zona do corpo”, diz à
SÁBADO Liu Zheng.

lemóvel. Um espanhol de 43
anos, Alfonso, confessou ao El
Mundo ser um viciado: “Oiço um
pouco à tarde, quando chego a
casa, e muitas vezes à noite, antes
de adormecer, quando estou nervoso. Gosto desta frequência contínua.”
Outro exemplo é Roberto, hiperactivo, que recebeu um secador portátil
dos filhos para levar para o trabalho.
Quando se sente mal, levanta-se da
secretária e vai para a casa de banho
ouvir o secador.

g
Os ruídos brancos
são repousantes
e há vídeos com
horas de barulho
de secador.
Um deles com
12 milhões de
visualizações

ROBERTO
TEM UM
SECADOR
PORTÁTIL NO
TRABALHO –
QUANDO
PRECISA VAI
PARA O WC
E LIGA-O

Acaba com oszumbidos
Apesar de não existirem estudos
científicos que comprovem que o ruído branco – como o do comum secador inventado em 1888, pelo cabeleireiro francês Alexandre-Ferdinand
Godefroy – ajuda a dormir melhor, as
suas vantagens são conhecidas.
“Acalma porque tem todas as componentes de frequência, não tem um
som agudo determinante. É repousante. Pode ser aconselhado a pessoas que tenham um zumbido no ouvido e que, por esse motivo, não consigam adormecer. Este ruído torna-se
maior do que o zumbido e conseguem relaxar”, explica a neurologista
Teresa Paiva. Mas a especialista em
sono alerta que se tiver muita dificuldade em adormecer, não será o ruído
branco que vai resolver o problema.
“A melhor forma de adormecer é deixar que os [seus próprios] mecanismos do sono funcionem.” W
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Ricardo Girão
MARISA CARDOSO

57 anos
Coordenador de Cirurgia
Geral do Hospital CUF Infante
Santo, em Lisboa

PRIMEIRA PESSOA. DUAS GERAÇÕES DE CIRURGIÕES FALAM SOBRE OS TRUQUES PARA AGUENTAR DIAS INTEIROS A OPERAR

QUANDOSEDESMAIAV
“

74

o tempo do meu pai dizia-se: ‘Grande cirurgião,
grande incisão.’ E era, entre aspas, uma facada de
alto a baixo. Passados 40 anos, agora
diz-se: ‘Grande cirurgião, pequena
incisão.’ Praticamente não se fazem
incisões, só uns furinhos. Lembro-me do esforço físico violentíssimo
de estar ali, estático, a afastar um órgão com um afastador, aquilo a que
eu chamava a ‘maldita Leriche’ – o
nome do cirurgião francês que no
século XIX criou este ferro. Só mais
tarde apareceram os afastadores automáticos, o Walter e o Stieber, que
também são nomes de cirurgiões. Às
vezes ficava ali duas, três horas, a
afastar o tecido com esse afastador e
não me podia mexer porque, se cedesse ao cansaço, o cirurgião não
conseguia ver. Era muito desgastante.
Eram outros tempos. É muito diferente operar um doente a uma temperatura de 20 ou 21 graus na sala,
ou com 29 ou 30. Não era raro haver
cirurgiões a desmaiarem, desidratavam muito. Não havia ar condicio-

N

“USÁVAMOS
FITASNATESTA
PARANÃO
CAIRSUOR”
Ricardo Girão chegou a operar sem ar
condicionado no bloco – quando se
saía para mudar de roupa. PorLucíliaGalha
nado nos blocos, ou só existia na sala
do grande cirurgião, e as luzes que
iluminavam os campos operatórios
eram lâmpadas quentes que libertavam um calor enorme. Estávamos ali
quase no solário. Usavam-se umas
fitas à volta da testa para não cair
suor nos doentes; muitas vezes, os
cirurgiões tinham de sair para mudar
de roupa porque ficavam encharcados. Tem tudo a ver com a evolução
dos tempos: quando os blocos começaram a funcionar em Boston, Filadélfia [Estados Unidos], estamos a

“

Émuito diferente operar
um doente
com 21oCna
sala ou com
30oC. Não era
raro haver
cirurgiões a
desmaiarem

falar de uma altura em que não havia luz eléctrica, só se operava do
nascer do Sol até estar no pico, com
sombra já não era possível. Então os
blocos tinham cúpulas de vidro.
Dantes nem o calçado era tão ergonómico e dava-nos mais dores
nos pés. Usavam-se umas socas de
madeira que tinham de ser lavadas e
desinfectadas todos os dias, duras,
eram pau! Ficar em cima delas muitas horas era um desconforto e não
havia meias elásticas, nem a roupa
era sequer transpirável. Nota-se
bem a diferença no esforço físico.
‘Ai, a coluna é tramada’
Tenho 57 anos e opero desde os 24.
O meu pai também era cirurgião geral, chefe de serviço dos Hospitais
Civis. Quando era miúdo queria ser
toureiro, mas isso passou-me rapidamente. Parti alguma coisa em
casa, a fingir que estava a tourear, fiquei de castigo e deixei de querer ser
toureiro. Interessei-me por ser médico-cirurgião. O meu pai não falava com a família sobre a exigên- Q
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Joana Patrício
RAQUEL WISE

29 anos
Interna de Cirurgia Geral no
Hospital do Espírito Santo, em Évora

ADECALORNOBLOCO
prendi cedo que não vale a
pena ter vergonha de dizer
quando precisamos de
descansar. Da pior maneira. Foi numa das primeiras cirurgias
em que ajudei, daquelas exigentes,
em que é preciso afastar com força
certas estruturas. Estava ali, no meio
das pernas do doente, a fazer o meu
papel, e com imensa vergonha de dizer que tinha muito calor. Não queria
atrapalhar o cirurgião e tinha ainda
pouca confiança para dizer que não
me sentia bem. Então fui aguentando,
aguentando, até que só tive tempo de
dizer: ‘Há qualquer coisa…’ E puf! Caí
e acordei com o anestesista a agarrar-me a cabeça, não cheguei a bater
no chão porque ele foi a tempo, mas
entretanto tinha derrubado a mesa
com todos os ferros cirúrgicos. Tiveram de trazer outra caixa de instrumentos para a sala, eu saí, sentei-me
um pouco e a parte mais difícil foi
convencer o cirurgião de que já estava bem e que podia voltar.
O calor é das coisas que mais me
incomoda durante a cirurgia e sou

A

“

“ASAUXILIARES
DAVAM-NOS
MARMELADAPELA
MÁSCARA”
Uma pequena regalia para os internos
reporem as energias. Para Joana
Patrício é difícil operar com fome
talvez do bloco inteiro a mais chata,
sempre a dizer à enfermeira para
verificar se o termómetro está no
mínimo. Sempre achei que os blocos
eram gelados, mas quem está debaixo das luzes ali a operar com aquela
adrenalina fica muito quente. Depois
temos as batas, as luvas, a máscara,
o barrete, estamos muito abafados.
O que mais custa é o pescoço e as
costas, mas isso também tem a ver
com o facto de ser baixinha e ter de
operar sempre em cima de um estrado. A regra é que os ajudantes se

“

Caíe acordei
com o anestesista a
agarrar-me
a cabeça,
não cheguei
a baterno
chão, mas
derrubei
a mesa com
os ferros
cirúrgicos

têm de adaptar aos cirurgiões e
quando sou eu a operar também
tento pôr-me em cima de um estrado para o ajudante não chegar ao
fim a chamar-me nomes.
Quando entrei para a especialidade
– estou no quinto ano de seis de internato –, ainda me lembro de as
enfermeiras nos darem um pacotinho de sumo por dentro da máscara
para em poucos minutos repormos
as energias. E também havia os cubinhos de marmelada. Era só para os
internos porque os especialistas envergonhavam-se de pedir. Eu sinto
que quando tenho fome perco um
pouco a concentração. Mas é possível sair e ir comer qualquer coisa.
Um cirurgião nunca opera sozinho,
revezamo-nos quando é preciso e a
cirurgia não pára. Às vezes bastam
cinco ou 10 minutos, sair daquele
ambiente, relaxar um pouco e voltamos com uma capacidade diferente
de lidar com o problema.
Quando entrei no curso de Medicina
a minha ideia era Pediatria. Era daquelas pessoas que quando via cirurgias na televisão virava a cara Q
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Q para não olhar. Mas durante o
curso fui tendo várias experiências,
percebi que gostava muito dos
miúdos, mas quando eram saudáveis e que a cirurgia era a especialidade que mais me dizia porque é
aquela em que se consegue fazer
mais a diferença e ver o resultado
rápido do nosso tratamento.

“

Quando chegueiao fim
estava cheia
de fome e
muito tensa,
porque só
cortarum fio
era uma
adrenalina

RAQUEL WISE

“

Estava muito
cansada e
pedipara me
encostarsó
um pouco.
Acordeideitada numa
cama já de
manhã

“

Faço aulas
de CrossFit
cinco vezes
por semana,
antes do trabalho. Dá-me resistência para
aguentar as
cirurgias

“

MARISA CARDOSO

Q cia física da profissão, mas nós
percebíamos. Trabalhava muito e
estava pouco presente em casa, só
aos domingos e sempre a preparar
palestras ou a estudar. Ele não se
queixava, nem eu me queixo, é o
nosso dia-a-dia. Lembro-me perfeitamente de que houve uma fase, que
herdei do meu pai, em que fazia banco à quarta-feira em São José e à
quinta-feira de manhã ia operar. Saía
do banco às 8h e às 8h45 já estava a
fazer cirurgias na CUF, ou a ajudar.
Claro que há truques. Como dizem
os marinheiros: ‘Avia-te em terra.’
Temos de ir à casa de banho antes,
comer alguma coisa, e quando trabalhamos pela noite fora pedir à auxiliar ou à senhora enfermeira um
café com açúcar ou um copo de leite. De vez em quando apoiamo-nos
só numa perna, encostamo-nos à
marquesa, pedimos um banco para
nos sentarmos ou um banco alto
para nos recostarmos. Mas esses
gestos são automáticos, nem damos
por eles. O grande problema dos cirurgiões é a coluna cervical ou a coluna lombar, porque estamos muito
tempo de pé. Ai, a coluna é tramada!
Comecei a fazer exercício justamente por isso: aulas de CrossFit,
cinco vezes por semana. Vou às 7h
para o ginásio para estar no hospital
às 9h. Dá-me muita resistência física
para aguentar horas de cirurgia. É
fundamental para um cirurgião ter
uma boa preparação física. Tão importante que, por exemplo, nos Estados Unidos os hospitais têm ginásios
e programas de exercício físico para
os cirurgiões (com treinos específicos
para cada especialidade).
Outra coisa que me ajuda a manter
a concentração é a música. Opero
sempre com música. Faço as minhas
playlists e ponho a tocar: gosto de
Beatles, Rolling Stones, U2, Police,
Sting, por aí. Tenho colegas que preferem jazz ou clássica, a mim distrai-me. Parece nonsense, mas quando
são cirurgias é rock! A batida é importante, está ali por trás, dá-nos um
ritmo, ajuda a relaxar e a focarmo-nos naquilo que estamos a fazer.
Cria um ambiente, os internos também gostam e há estudos que dizem
que os cirurgiões que usam música
no bloco têm mais produtividade.” W

www.sabado.pt

Parece nonsense, mas
quando são
cirurgias é
rock! A batida é importante, ajuda
a relaxar e a
focarmo-nos

Ceder ao cansaço
Lembro-me bem da minha primeira
grande cirurgia, acho que foram
quase seis horas. Estava no primeiro
ano de internato e fui chamada
como segunda ajudante – aquele
que dizemos na gíria que ‘corta os
fios e aspira’, para não dizer que fica
ali só a olhar. Foi uma drenagem de
uns quistos pancreáticos. Eu só pensava: ‘Isto não tem nada a ver com o
que aparece nos livros. O que é que
eu estou aqui a fazer?’ Quando chegou ao fim, estava cheiinha de fome,
porque não pedi sequer para sair, tinha vergonha. E estava muito tensa
porque ‘só’ cortar um fio no primeiro
ano numa grande cirurgia é uma
adrenalina brutal.
Mas também me lembro de uma
vez ceder ao cansaço. Foi na urgência, por volta das 5h da manhã – já
era a segunda ou a terceira dessa semana. Eu tenho alguma facilidade
em adormecer, mas isso não acontece quando estou a liderar uma cirurgia porque a adrenalina não deixa.
Naquela madrugada entrei no bloco com o cirurgião para fazermos
uma laparoscopia exploradora ao
doente [que se realiza com uma pequena câmara dentro do abdómen],
não sabíamos o que ele tinha. Mas,
de cinco em cinco minutos, a câmara, em vez de mostrar aquilo que o
cirurgião precisava de ver, estava virada para o tecto da barriga. ‘Desculpe, estou muito cansada.’ Acabei por
lhe dizer. Pedi para me encostar e
veio outra cirurgiã substituir-me.
Pensei em descansar só um pouco,
mas só me lembro de acordar já de
manhã, às 7h50, deitada numa cama
do recobro do bloco operatório. Nem
percebi como fui ali parar. Chamei a
enfermeira e perguntei porque ninguém me tinha chamado. Resposta:
‘Doutora, os seus colegas estiveram
aí uma hora a tentar acordá-la’.” W
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Turismo negro
Da memória dos massacres
à simples curiosidade

Háexemplos por todo o

1

POLÉMICA. FILME O PADRINHO CONTINUA A ATRAIR TURISTAS

1

ASICÍLIANÃO
DESISTEDAMÁFIA

Numa das mais
belas cenas do
cinema americano,
Al Pacino (personagem Michael Corleone, ao centro),
fugido dos EUA,
passeia na Sicília

Uma agência de viagens começou a fazer um touraos
locais dos mafiosos – e a indignação voltou à terra dos
Corleone e das 5.000 vítimas da Cosa Nostra. PorMarcoAlves

“

ergulhe no mundo dramático da máfia siciliana neste tourespecial. Conheça
alguns dos locais ligados à história
da máfia no lado ocidental da Sicília
e fique a par de alguns acontecimentos de um ponto de vista, obviamente, ANTIMÁFIA.”
Quem escreve assim, com tanto
enfoque na palavra “antimáfia”, são
os responsáveis pela agência Easy
Trapani. Esta mensagem, deixada
há poucos dias no site da empresa,
é uma reacção a alguma coisa. É
preciso, portanto, voltar ao início
desta história.
Primeiro, Trapani, o nome de uma
cidade na costa oeste da Sicília. Há
poucas semanas, a Easy Trapani
começou a organizar aquilo a que
chamou Máfia Tour(€60/dia inteiro), para corresponder a uma intensa procura – sobretudo dos turistas
americanos que chegam à ilha –
dos locais associados à máfia siciliana (a Cosa Nostra), em particular
daqueles onde nos anos 70 foi gravada a épica trilogia O Padrinho.
O destaque é Corleone. Não foi só
a terra que deu o apelido à família

M

2
Foto actual do
café onde Michael
conhece o futuro
sogro

mais famosa do cinema americano,
foi também lá que foram gravadas
algumas das mais belas cenas do
filme e foi ali que, nos anos 30, nasceram aqueles que foram provavelmente os mais sangrentos dos mafiosos: Salvatore “Totò” Riina e Bernardo Provenzano.
Não foi a primeira agência a organizar excursões ligadas ao filme e à
máfia, e sempre que aparece um
operador com este tipo de tours há
polémica na ilha. Neste caso, Gianni
Grillo, o dono da Easy Trapani, decidiu fazer também um vídeo promocional, que pôs a correr nas redes sociais. Numa filmagem feita a
partir de uma varanda à noite,

O filho
Em 2015, uma
agência americana incluía nos
seus tours uma
conversa “de
vida” com o filho
do mafioso Bernardo Provenzano, Angelo

2

OS TOURS
PELOS
LOCAIS
ASSOCIADOS
À COSA
NOSTRA
CUSTAM €60
E DURAM 8
A 10 HORAS

mundo. Uns mais sérios – como
Auschwitz (Polónia), ou o museu
de genocídio de Tuol Sleng
(Camboja) –, outros mais ao nível
da curiosidade “pitoresca”, como
as excursões às favelas do Rio
de Janeiro e aos locais
associados a Pablo
Escobar em Medellín
(Colômbia) ou a zonas de desastres,
como Chernobyl.

como se fosse alguém a filmar de
telemóvel, vêem-se três homens a
sair de um carro, e outros três de
uma carrinha. Dispersam. Depois
ouvem-se gritos e tiros. Fica assim
“promovido” o universo máfia.
O problema para muitos é que o
tour era apresentado como uma
viagem ao “mundo fascinante da
máfia”. Gianni Grillo viria depois
a alterar a expressão para “mundo dramático” e a referir que o
Máfia Tour é um Antimáfia Tour
(e a escrever antimáfia em letras
garrafais). Diz ainda que nunca
quis romantizar a organização e
que tudo não passou de um problema de tradução no seu site,
entre versões inglesa e italiana.
A luta continua
A indignação foi tanta que o presidente da Câmara de Trapani declarou ter pedido ao gabinete jurídico
para tomar as providências necessárias para fechar o site. É pouco
provável que o consiga, até porque
a Easy Trapani tem feito esforços
para clarificar a mensagem.
A Sicília não parece desistir de se
expurgar da máfia. Há museus dedicados ao assunto, programas
educativos para as crianças e marchas com milhares de pessoas em
homenagem às vítimas da Cosa
Nostra (cerca de 5 mil), especialmente no dia do ano dedicado a
esse efeito: 19 de Março. W
77
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STRADIVARIUS. MIN KYM E O ROUBO QUE DEU UM LIVRO

ANTESOVIOLINO
QUEONAMORADO
O instrumento de 1 milhão de euros desapareceu enquanto ela
jantava. Só o viu passados três anos e teve de o vender em leilão
para lhe poder tocar outra vez – durante dois dias. PorVandaMarques

om a alça enrolada no tornozelo, sem tocar no chão,
assente nos pés e preso entre as pernas. Era assim que
Min Kym guardava o violino Stradivarius de 300 anos sempre que estava fora de casa ou da sala de concertos. Não confiava em ninguém. Mas
naquele fatídico dia 1 de Novembro,
talvez por culpa dos medicamentos
que estava a tomar para curar uma
infecção pulmonar – esteve tão mal
que chegou a desmaiar na rua – ou
do cansaço de andar em digressão
com a Orquestra Filarmónica de
Londres, ou ainda por não querer ter
outra discussão com o namorado,
aceitou deixá-lo em cima do banco.
Eram nove da noite, estavam na estação de Euston, em Londres, e iam
para Manchester. Matt, que era violoncelista, teve a ideia de ir mais cedo para comerem qualquer coisa no
Pret a Manger. Uma sanduíche de almôndegas e um café para Kim, uma
sopa para ele. De repente, o restaurante encheu-se e Matt gritou: “Oh,
meu Deus. Onde está o teu violino?”
Avaliado em mais de 1 milhão de
euros, Min Kym tinha-o comprado
quando tinha 21 anos, com uma segunda hipoteca da casa e cerca de
520 mil euros de empréstimo. Agora
tinha desaparecido. “Era o Matt que
eu queria deixar, não o meu violino”,
conta a artista sul-coreana na sua
biografia Gone: A Girl, a Violin, a Life
Unstrung[Desaparecida: Uma rapariga, um violino, uma vida sem cordas], que é editada este mês.
Demoraram três anos até conseguirem encontrá-lo. Ao violino e aos dois

C
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h
Com 38 anos,
Min Kym só
agora voltou aos
concertos como
solista. O roubo
do seu violino
deixou-a
traumatizada

Aos13anos
fez a sua estreia
internacional na
Sinfónica de
Berlim. Aos 15,
tornou-se a
mais nova a receber uma bolsa na Royal
College of Music. Parou os
concertos quando perdeu o
Stradivarius. Só
este ano voltou
a ser solista

“ERA O
MATT QUE
EU QUERIA
DEIXAR,
NÃO O MEU
VIOLINO”,
ESCREVE
MIN KYM NO
SEU LIVRO

Sobraram650violinos
O italiano Antonio Stradivari
nasceu no séc. XVII

Construiu cerca de mil violinos – vendia-os por 12 pistolas –
e há quem diga que usava madeira de igrejas. O som dos
Stradivarius é distinto de todos
os outros violinos e um estudo
da Universidade do Texas defende que isso se deve ao uso
de químicos agressivos
para combater
as larvas do
plátano.
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Nasceu
em Seul e foi
para Londres
com 3 anos.
Foi a mais nova
de sempre –
com 7 anos –
a entrar na
Purcell
School
of Music

Oviolino
é de 1696 e
como todos os
Stradivarius tem
um nome. Normalmente o do
seu dono. Neste
caso, ficou conhecido pelo
nome da estação onde foi
roubado – Euston Strad. Do
leilão, Min recebeu 516
mil euros

QUANDO ENCONTRARAM O
VIOLINO,
MIN JÁ TINHA
GASTO O
DINHEIRO
DO SEGURO

arcos que estavam no estojo, avaliados em 77 mil euros. A polícia inglesa
acreditava ser difícil negociá-lo, já
que qualquer Stradivarius à venda é
detectado; havia recompensas de 17
mil euros por informações; antes de
tudo isso, até os polícias já tinham
prendido os ladrões – John Maughan
e dois adolescentes –, que não sabiam bem o que estavam a roubar e
tentaram vendê-lo por 230 mil euros
a um motorista de autocarros. Tiveram sucesso mais tarde, mas perderam-lhe o rasto. O Stradivarius foi
avistado na Irlanda e na Bulgária, até
se disse ter passado pelas mãos de
um membro da máfia cigana, Varbanov. Tudo pistas falsas. A 23 de Julho
de 2013, Min recebeu um telefonema
da polícia: estava numa propriedade
na região inglesa de Midlands.
Oreencontroaofim detrêsanos
Depois de ter perdido o seu Stradivarius ficou destroçada. “Era a minha vida”, disse na altura. Cancelou
concertos, a anorexia – que tinha
tido em adolescente – voltou em
força. “Tinha uma dor no peito,
como se estivesse morta por dentro”,
escreve no livro a embaixadora honorária da Coreia do Sul. Quando recebeu aquele telefonema, nem queria acreditar. Mas tinha outro problema. Já tinha recebido o dinheiro do
seguro – 875 mil euros – e tinha-o
gastado noutro Stradivarius.
Mais uma vez Matt, agora ex-namorado, aparece na história. Desta
vez para ajudar na solução. Tinha
um amigo que comprava antiguidades e que concordou emprestar-lhe
o dinheiro na condição de, depois,
venderem o violino e dividirem os
lucros. Min Kym concordou e durante dois dias foi novamente a dona do
seu Stradivarius. Foi como “sentir a
vida a voltar ao meu sangue”, descreveu. Tocou uma escala de notas
de música, depois um andamento de
Brahms e... teve de o devolver. Foi
vendido em leilão por 1,5 milhões de
euros. “Já vi fotografias do dono, a
mostrá-lo como se fosse um troféu
de pesca, de joelhos, com o braço à
volta dele e com um ar de vitória”,
conta no livro. Pode ser que um dia
volte às mãos de um músico. “Foi
para isso que foi criado.” W
79
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PRÉ-PUBLICAÇÃO. PEREGRINOS É LANÇADO NO DIA 7

OCEGOQUEVAI
AFÁTIMAAPÉ
Deixou de ver, mas mesmo assim Jaime quis fazer uma
peregrinação. Chegaram a pedir-lhe 800 euros para o guiar –
Pedro Diogo conduziu-o de graça. Por Ana Catarina André e Sara Capelo

aime Oliveira estava quase
cego quando foi a pé a Fátima, mas todos os dias recorda o caminho, como se o tivesse visto. Pedro Diogo, o guia de
38 anos que aceitou conduzi-lo, descreveu-lhe em detalhe as flores, as
árvores, as serras e os trilhos sinuosos. “Foram dias encantadores. Era
maravilhoso ouvir o chilrear dos
pássaros, as pessoas a dizerem-nos
bom dia, poder comer figos e amoras”, recorda o ex-empresário fabril,
que perdeu a visão aos 47 anos. Tinha 55 quando foi à Cova da Iria.
Os dois peregrinos não se conheciam. Durante semanas, Jaime contactou várias organizações na espe-

J
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g
Demoraram sete
dias a chegar a
Fátima e pelo caminho tornaram-se
amigos

O TREINO
DE JAIME
INCLUIU
VIAGENS DE
8 KM, DE
MOCHILA ÀS
COSTAS COM
UM GARRAFÃO DE 5 L

rança de que alguém pudesse guiá-lo. “Pediam-me valores exorbitantes, em média entre 350 e 400 euros.
Uma vez exigiram-me 800 euros.”
Desempregado, acabaria por encontrar a Associação de Amigos dos Caminhos de Fátima. Este grupo de voluntários (que auxilia peregrinos e
marca caminhos fora das estradas de
alcatrão) pôs Jaime em contacto com
Pedro Diogo, guia do Movimento da
Mensagem de Fátima.
Encontraram-se pela primeira vez
no Porto, num café, perto da ACAPO
– Associação dos Cegos e Amblíopes
de Portugal. Trocaram perguntas: Jaime queria saber todos os pormenores e Pedro entender como podia

ajudá-lo. Era uma viagem de estreias: Jaime nunca peregrinara e Pedro – apesar de ter formação – nunca guiara ninguém. “O Pedro trouxe-me a mochila dele para eu tactear e
explicou-me que devia ser o mais
leve possível.” Outro aspecto importante: as contas seriam “feitas à
moda do Porto”. Cada um pagava as
suas refeições e dormidas (os albergues de peregrinos cobram cerca de
5 euros por noite). “Fiquei impressionado com o grau de detalhe com
que me falou e pensei: ‘É este homem que me vai levar.’”
Antes, e com receio do desafio, fez
pequenos treinos. Passou a ir a pé de
Valadares, onde vive, para a ACAPO
– uma viagem de 8 quilómetros. Às
costas, levava uma mochila com um
garrafão de 5 litros e duas garrafas
de 1,5 litros. Dias depois, submeter-se-ia a uma etapa de teste, com Pedro, para avaliarem as capacidades
físicas de ambos e perceberem a que
ritmo conseguiam andar. “Levámos
10 horas do Porto a São João da Madeira, o equivalente a uma média de
3 a 4 quilómetros por hora, um registo normal com mochila”, diz Pedro
Diogo, que trabalha como operador
de call center. Partiram uma semana
depois, a 6 de Outubro de 2016.
Optaram pelos caminhos alternativos, longe do rebuliço da estrada
nacional. “O vento dos carros é
duro para mim”, conta Jaime. “Como
não consigo prever que o carro se

6 ABRIL 2017
www.sabado.pt

vai aproximar, assusto-me muito.”
Passaram sete dias juntos. Gastaram 85 euros, quatro vezes menos
do que os valores exigidos a Jaime.
Cozinharam com um fogão a gás:
Jaime, que ajudava na preparação
dos alimentos e na lavagem da loiça,
não esquece a sopa e uma espécie
de salsicha à Brás, “impecável”, que
comeram no primeiro dia. Nunca se
preocuparam com horários. Paravam para comer quando tinham
fome, descansavam quando necessário. A 10 minutos de Fátima, repousaram num café. “Precisava de
comer, restabelecer o meu corpo
para entrar bem no santuário.” Chegaram sem lesões e com “poucas
dores”. Emocionaram-se: tinham
cumprido o objectivo e descoberto
um amigo um no outro.
Nunca fez promessas
Caminhar com alguém que praticamente não vê – Jaime tem uma visão tubular – implica adaptações.
Pedro nunca tinha guiado um cego.
Ao terceiro dia, Jaime perdeu a vergonha e começou a dar-lhe indicações. “És excelente a descrever tudo,
melhor do que alguns profissionais
credenciados, mas não sabes nada
sobre técnicas de mobilidade.” A
melhor forma de conduzir, sublinhou, é deixar que o cego segure o
cotovelo e não que o guia o arraste
pelo braço, como Pedro fazia.
“Faço isto por devoção. É um serviço”, explica Pedro Diogo. O guia diz
sentir-se em dívida com Maria – garante que a mãe de Jesus o salvou
duas vezes na noite de 12 para 13 de
Maio. Da primeira vez, Pedro tinha
apenas um ano. “Tive várias convulsões, fiquei como morto e a minha
mãe suplicou a Nossa Senhora que
me salvasse.” Os médicos nunca entenderam o que lhe aconteceu, mas
ele recuperou. “Pouco depois a minha mãe percorreu o passadiço do
santuário, de joelhos, comigo ao
colo.” Vinte anos depois, na mesma
noite, na viagem de regresso a casa
após as celebrações, em Fátima, o
automóvel que conduzia escapou
por pouco a um camião em despiste.
“Uma mão agarrou-me o braço e
ajudou-me a manter o carro estanque. Queimei quatro pneus, mas

GASTARAM
85 EUROS –
NUM FOGÃO
A GÁS FIZERAM SOPA E
UMA ESPÉCIE
DE SALSICHA
À BRÁS
“IMPECÁVEL”

conseguimos desviar-nos. Perguntava muitas vezes ao meu pai [que seguia no carro]: ‘Foste tu que me deitaste a mão?’ ‘Não.’” Não fora.
Pedro Diogo “chora muito” em Fátima. “Não é sofrimento, nem alegria.
É uma mistura de sentimentos indescritível. Liberto-me do que está
acumulado. Vou daqui renovado.
Conheço um padre que diz que os
santuários são antenas ligadas ao
céu – é isso mesmo.” Nunca fez promessas – é peregrino desde 2011 –
mas traz sempre uma intenção.
Ao contrário de Pedro, católico
desde pequeno, Jaime nunca teve o
hábito de ir à missa. “Acredito em
Fátima, em energias que recebe-

mos do universo. Pode chamar-lhe
Deus, se quiser”, diz o ex-empresário fabril, contando que esteve “um
ano de luto” após o glaucoma. Já
não podia conduzir, como gostava,
sentia-se perdido e acabaria por se
divorciar. Durante meses, não saiu
de casa. Chegou a pensar suicidar-se. “Quando se deixa de ver aos 47
anos, este é o caminho mais fácil.
Tive de reaprender tudo, mas dei a
volta.” A ACAPO foi fundamental e
a paz que encontrou em Fátima
também. “Uma vez disse ao Pedro:
‘As videiras morrem no Inverno
e florescem na Primavera.
É assim connosco: temos de morrer
para ressuscitar.’” W
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PEDRO
DIOGO CHORA MUITO
EM FÁTIMA:
“NÃO É SOFRIMENTO,
NEM ALEGRIA. É UMA
MISTURA.
LIBERTO-ME”
81
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CASAIS. PERGUNTAS A FAZER ANTES DE TEREM FILHOS

ELAESTÁGRÁVIDA. E
Quem se levanta quando o bebé chora ou quem lhe vai mudar a fralda – quatro casais contam

importante termos a casa
paga? Temos dinheiro suficiente? Conseguimos manter os nossos empregos?
Estas são questões que os casais colocam habitualmente quando sabem que, em casa, vão passar a ser
três em vez de dois. De bebé na
barriga é difícil fazer previsões, mas
os especialistas dizem que há outras questões que os casais deviam discutir antes de terem filhos. É uma boa maneira de evitar discussões no futuro – e dores de cabeça desnecessárias.

É

Quem se vai levantar à noite?
h Em casa de João e Andreia, o bebé ainda está na
barriga, mas já há um plano.
“Por acaso já falámos de
como vão ser as noites. Combinámos que numa noite fica
um de plantão e na seguinte
fica o outro, para podermos
descansar os dois”, conta o pai.
Faz parte do leque de coisas básicas. Mesmo que a rotina mude
depois do nascimento do bebé, “falar destes temas pode solidificar a
relação”, diz à SÁBADO a
terapeuta de casal Catarina Mexia.
Enquantoamãedádemamar,opai...
h ...pode ajudar. Catarina Mexia já
se deparou com uma situação destas numa das suas consultas. “A
mãe estava muito zangada. Ela,
claro, teve que dar de mamar, mas
o pai não colaborou. Podia ter ficado com o bebé na fase de arrotar e
ela voltava logo para a cama”, mas
não – o tema não tinha sido discutido antes. Sarika, mãe de um bebé
de 8 meses, discorda: “A mãe dar
de mamar e o pai ficar a mudar a
fralda e a arrotar, é uma estupidez”,
82

“COMBINÁMOS QUE
UMA NOITE
FICA UM DE
PLANTÃO, E
NA SEGUINTE O OUTRO,
PARA
PODERMOS
DESCANSAR”

porque ficam os dois cansados sem
necessidade. As noites sempre lhe
tocaram a ela, até porque no dia a
seguir – como estava em casa de
licença de maternidade – podia ficar a dormir e Bruno tinha que tra-

balhar. Por isso, diz, “não fazia
sentido” ser de outra forma.
As fraldas podem levar a acordo
h Mafalda e Nuno têm duas filhas,
Francisca e Frederica. As noites
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Lá em casa tudo bem

AGORA?

como planearam tudo. PorInêsEsteves

sempre ficaram a cargo de Mafalda, mas com algumas exigências. Mesmo antes de serem pais,
Nuno sempre lhe disse que havia uma coisa que não era capaz de fazer: mudar fraldas.
E assim foi, das duas vezes – claro que já trocou
fraldas, mas só em caso
de emergência. Em
troca, Mafalda recusava limpar o cordão
umbilical – uma espécie de pacto.
Em casa de Sarika
e Bruno parece não
haver nada que os
assuste. Mudar fraldas é tarefa dos
dois, os banhos
também. Não há regras estipuladas, as
coisas estão divididas. No fundo, vai
quem está disponível.

j
Fazer planos
e estabelecer
tarefas antes de
ter filhos pode
melhorar a vida
do casal depois
da parentalidade

Sugestão
Começar um
novo hobby
pode fortalecer
a relação dos
casais – a
sugestão é da
revista Psychology Today

66%

dos casais
E a escola, como é?
h Sofia Nunes da Silva
explica à SÁBADO que,
muitas vezes, os pais têm
educações diferentes. Cada
um carrega uma bagagem
“com duas malas, uma materna
e outra paterna, e vão construir
uma mala comum para a educação do filho”. Um exemplo? A
psicóloga conta a história de um
casal em que o marido teve uma
educação muito rígida e a mulher
menos. “Vai haver um choque,
um que deixa comer no sofá ou à
frente da televisão... Para uma
pessoa que não tenha sido educada assim, ver o filho a fazê-lo é
muito complicado.” Mas Mafalda
e Nuno discutiram a educação a
outro nível. Ela sempre quis que

vêem a qualidade da sua
relação cair três
anos depois do
nascimento dos
filhos, revela
um estudo
americano

“VAI HAVER
UM CHOQUE,
UM QUE DEIXA COMER
NO SOFÁ, OU
À FRENTE DA
TV” – PARA
O OUTRO
PODE SER
IMPENSÁVEL

as filhas estudassem num colégio
de línguas. Para ele, a religião era
fundamental. Mais uma vez, conseguiram um acordo: as filhas estudam num colégio que une o inglês e a religião.
Os filhos afectam a intimidade
h Catarina Mexia afirma que
“hoje os casais falam muito pouco do futuro e, às vezes, descobrem tarde demais que não são
compatíveis”. A realidade de ter
um filho não é tão cor-de-rosa
quanto se pensa, aponta Sofia
Nunes da Silva. “O período pósnascimento dos filhos é muito
sensível na relação dos casais”,
diz a psicóloga, acrescentando
que os momentos íntimos diminuem e isso pode afastá-los. A
solução passa por pedir ajuda,
aos avós por exemplo, para que
fiquem com as crianças durante
algum tempo, ou então usar os
momentos de descanso dos miúdos para poderem estar juntos e
sozinhos, sugere a psicóloga.
Avós: opção ou intrusos?
h João e Cláudia já decidiram
entre a creche e os avós. Pelo
menos durante os primeiros
dois anos, o filho, que ainda não
nasceu, vai ficar com os avós
paternos. Sofia Nunes da Silva
explica que os avós tanto podem ser uma mais-valia como
um problema. Em alguns casos
“há um respeito muito grande,
da parte dos avós, na fase do
namoro. Mas quando há um filho, sentem muito que também
têm direito a participar na educação da criança”, diz. Por vezes, invadem a casa da família,
quase sem serem convidados, o
que é muito intrusivo, observa a
especialista. E, além disso, potencialmente prejudicial, porque o casal precisa de tempo
para construir a tal mala da
educação. As opiniões são sempre bem-vindas, mas a psicóloga salienta que a decisão final
tem de ser sempre dos pais. W

O
Dulce Garcia
Editora

Que tal uma palete
de Memofante?
O que têm em comum um jogador de futebol do Canelas e
o antigo patrão da defunta PT,
hoje Altice?
– Hummm....
– E um banqueiro superqueque
com alcunha de pesticida?
– Pesticida?!
– Sim, filha, DDT, sigla de diclorodifeniltricloroetano, primeiro
pesticida moderno usado para
combater a malária e o tifo.
– Não estou mesmo a ver...
– E semelhanças entre um jogador do Canelas e o vice-presidente do BCE, aquele banco que
quando espirra atira a nossa economia para as urgências ?
– Sei lá.
– E entre um antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos
com nome de pau fininho e um
jogador de futebol do Canelas?
Ou entre um antigo primeiro-ministro com a mania do franciú e
um jogador do Canelas?
– Não sei, não faço ideia, sabes
que não sou forte em economia.
Não podemos saltar para um
tema mais fácil, tipo televisão?
– Não queres arriscar uma resposta, assim mesmo ao calhas?
– São todos da mesma terra? Se
bem que esse do DDT parece que
é de Cascais e o Vara do Norte.
– Erraste. É tudo malta a precisar
de Memofante. Pagam e recebem
fortunas sem fazer nada, fecham
os olhos a negociatas duvidosas,
apagam da mona telefonemas e
encontros comprometedores e
agridem árbitros à joelhada sem
guardar lembrança de nadinha.
Coitados, têm aquela memória
numa lástima. W

Com Ana Taborda
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BRUNEI. ABDUL MATEEN É UMA ESTRELA NAS REDES SOCIAIS

OFILHODO
SULTÃOÉOSEX
SYMBOLDAÁSIA
Suspiram por ele, chamam-lhe “príncipe encantado”. Vai em
quase meio milhão de seguidores no Instagram. Por Sónia Bento

décimo dos 12 filhos do
polémico Sultão do Brunei é descrito de muitas
maneiras: o solteiro mais
cobiçado da Ásia, o protótipo do
príncipe encantado ou uma “versão
moderna de Cary Grant”, como escreveu a edição tailandesa da revista GQ. Para a juventude da Ásia, o
nome de Abdul Mateen já se tornou
mais popular do que o do pai, Hassanal Bolkiah, mesmo não sendo o
herdeiro do trono: é apenas o sexto
na linha de sucessão.
Com 26 anos, sempre impecavelmente vestido e penteado e sem
hesitações a mostrar os músculos,
Mateen tomou de assalto as redes
sociais. Mais de 440 mil pessoas seguem o seu perfil no Instagram, a
que deu o nome de “tmski”. Em
quase mil fotos, o príncipe mostra-se de tronco nu na piscina, a es-

O

2

84

quiar, a tocar guitarra e bateria, em
poses de manequim e selfies, a pilotar aviões, com crias de tigres-brancos ou a jogar pólo, uma das
suas paixões. Apesar das poses poderem sugerir o contrário, o príncipe prefere um discurso humilde.
Disse à GQ: “Fiquei muito surpreendido quando percebi que tinha tanta atenção e estou muito grato por
isso.” Aproveitou para fazer algumas revelações: é um grande adepto de futebol, o Manchester United,
de José Mourinho, é o seu clube favorito e David Beckham, de quem
copia os cortes de cabelo, sempre
foi um dos seus ídolos.
Mas o filho do sultão – que tem
sete raparigas e cinco rapazes, de
três casamentos – não foi educado
para ser um sexsymbol. Em 2011,
formou-se na Real Academia Militar
de Sandhurst, no Reino Unido, tal

3

1
O príncipe
musculado é
o solteiro mais
cobiçado pelas
mulheres asiáticas

2
Mateen, que é
tenente da Força
Aérea, com o pai

3
Está habituado ao
luxo: cresceu num
palácio com 1.788
quartos e um
salão de banquetes para cinco mil
convidados

4
Mateen com uma
cria de tigre, uma
das fotos que teve
mais “gostos”
no Instagram

NA GQ
DA TAILÂNDIA, O PRÍNCIPE FOI
DESCRITO
COMO UMA
“VERSÃO
MODERNA
DE CARY
GRANT”

1

como o pai. Contou que os treinos
eram tão exigentes, física e mentalmente, que o fizeram perder 10 quilos nas primeiras cinco semanas.
“Chegámos a correr 74 quilómetros
sem parar, em 24 horas, mas isso
deu-me a capacidade de trabalhar
sob pressão.” Além do curso militar,
o príncipe fez também uma licenciatura em Relações Internacionais
e uma pós-graduação em Estudos
Orientais e Africanos.
Uma vida de esbanjamento
Na escala dos milionários, a família
real do Brunei – pequeno país do
Sueste Asiático rico em petróleo e
gás natural – está no topo. O sultão
liderou a lista dos mais ricos do
mundo durante muitos anos, por
isso a vida de Mateen foi sempre
povoada por iates, mansões, aviões
privados, Rolls-Royces, ouro, guarda-costas e muito esbanjamento –
já aconteceu membros da família
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MATEEN
REVELOU
QUE O SEU
ÍDOLO
É DAVID
BECKHAM:
COPIA-LHE
O ESTILO E
OS CORTES
DE CABELO

O sultanato do Brunei
As primeiras referências ao
reino serão do século XIII

400.000
habitantes tem o
pequeno país, com cerca de
5.700 km2 (15 vezes mais
pequeno do que Portugal). A
base da economia é o petróleo,
o gás natural e o carvão.

50

anos de reinado celebra em
2017 o sultão Hassanal Bolkiah
– a 4 de Outubro próximo.
O monarca absolutista, que
faz 71 anos em Julho,
casou-se três vezes.

200.000

m2 é a área do palácio Istana

Tailândia

leva uma comitiva com menos de
420 pessoas. O palácio onde vive –
com 1.788 quartos, 257 casas de banho e um salão de banquetes para
cinco mil pessoas – possui um jardim zoológico e uma colecção de
arte com obras de pintores célebres
como Renoir e Gauguin. Joga pólo
com o príncipe Carlos e possui 650
cavalos de raça.

4

esgotarem stocks em joalharias importantes de Londres e Paris.
Hassanal Bolkiah tem 70 anos e é
conhecido por ser um gastador
compulsivo. Reuniu uma colecção
de cinco mil carros de luxo, sendo
que mais de 200 são Rolls-Royce, e
quando viaja no seu Boeing 747 não

O irmão obcecado por estrelas
Já o príncipe não gosta de ostentar
a riqueza e prefere uma vida simples com os amigos que partilham a
sua paixão pelo cinema, pela música pop e , como ele diz, por “coisas
mainstream”. A mãe, uma ex-hospedeira da Singapore Airlines, separou-se em 2003 do sultão, de quem
teve quatro filhos: dois rapazes e
duas raparigas. Mateen diz que é
muito próximo dos irmãos, sobretudo do mais velho, Azim, de 34 anos:
“Crescemos, vivemos e fazemos

Há um ano, o
príncipe posou
para a edição
tailandesa da
GQ e deu uma
entrevista
em que fez
revelações

16

mil milhões
é em quanto
está avaliada
a fortuna do
Sultão Hassanal
Bolkiah,
que encabeçou
a lista dos mais
ricos da Forbes

Nurul Iman, onde Mateen
cresceu. É o segundo maior palácio do mundo, depois do da
Cidade Proibida, em Pequim,
que tem 720.000 m2.

tudo juntos.” Mas pouco tem a ver
com Azim, que o Sunday Times
descreveu como “um boneco Furby
minúsculo e eléctrico, de cabelo
preto espetado e que desfila com
um anel de uma exuberante pedra
turquesa de que nem ele sabe o
nome”. É também obcecado por estrelas – e capaz, por elas, dos maiores exageros. Uma vez, enviou dois
empregados a Nova Iorque no seu
jacto privado para entregar um presente à cantora Mariah Carey, de
quem é fã. Era um colar e um anel
de diamantes e valiam 3,7 milhões
de euros. Não foi sequer a sua
maior extravagância: em 2007, pagou 6,3 milhões de euros para ter
Michael Jackson a actuar na festa
do seu 25º aniversário.
Mateen não tem namorada mas
sabe definir a mulher ideal: “Simples e genuína”. No Instagram, o
príncipe prefere seguir as mais
bonitas, como as manequins Kendall Jenner, Irina Shayk e a portuguesa Sara Sampaio. W
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FUTEBOL. NO SÁBADO, KLÉBER FEZ O 1-0 DE PENÁLTI E ENTROU PARA A HISTÓRIA

OS 11JOGADORES
QUE MARCARAM
O G OLO

VITOR CHI

Kléber

86

26 anos
O avançado
do Estoril,
campeão no
FC Porto em
2012 e 2013,
tem 51 golos
na carreira
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O Sporting foi o primeiro clube a chegar aos 1.000 golos no campeonato: em 1948.
Seguiram-se Benfica, FC Porto, Belenenses, Académica, Vit. Setúbal, Vit. Guimarães, Braga,
Boavista e Marítimo. No passado dia 1, foi a vez do Estoril. Por CarlosTorreseRuiMiguelTovar

ão houve champanhe ou
jogadores carregados em
ombros. “Comemorámos
mais a vitória do que o
golo 1.000”, garante à SÁBADO Kléber, que no passado dia 1 marcou ao
Tondela num penálti clássico (bola
para um lado, guarda-redes para o
outro). O Estoril tornou-se assim o
11º clube em Portugal a entrar para
este restrito grupo, numa saga que
começou em 1944-45, a época de
estreia dos canarinhos na I Divisão,
com o golo do jugoslavo Petrak na
derrota (2-1) em Guimarães.
Esta época, desde 12 de Março, no
empate (3-3) em Guimarães, que o
Estoril estava perto do golo 1.000 na I
Divisão. Mas nas últimas três semanas ninguém pensou nisso. E nem
houve apostas entre os colegas, garante Kléber. “O importante era pontuar com o Tondela, um adversário
directo na luta pela manutenção. No
calor do jogo nem me recordava disso”, nota o avançado brasileiro, de 26
anos. O Estoril ganhou 2-0 (dois penáltis de Kléber) e tem agora mais
oito pontos do que as equipas em lugares de descida: Tondela e Nacional.
E ter feito o golo 1.000 de penálti
não tirou brilho ao momento? “Golo
é golo, seja de penálti, de livre, de
fora da área, num desvio de cabeça...
Para mim, seja bonito ou feio, o importante é marcar”, diz Kléber, que
destaca outros golos: os que obteve

1 Travassos

N

28 DE NOVEMBRO DE 1948
SPORTING–SP. COVILHÃ (7-2)

1

3

h O Sporting é o primeiro clube
a chegar aos 1.000 golos no campeonato, cortesia de Zé da Europa, assim conhecido por ter sido o
primeiro português a representar
uma selecção da UEFA. Nessa tarde, o interior-esquerdo marcaria
ainda mais três golos além do momentâneo 1-1 a passe de Albano.

2Rosário

“GOLO É
GOLO, SEJA
DE PENÁLTI,
DE LIVRE,
DE FORA
DA ÁREA...
BONITO OU
FEIO, O IMPORTANTE
É MARCAR”

pelo FC Porto frente ao Shakhtar Donetsk, na Liga dos Campeões; ou ao
Benfica, na primeira época nos dragões, onde ganhou dois campeonatos (2012 e 2013) e duas supertaças.
Recorda ainda o primeiro golo como sénior, com 18 anos, no Atlético
Mineiro. “Foi um remate de primeira,
aos 92 minutos. Ganhámos e passámos para o 1º lugar. Aliás, nesse ano
fomos campeões estaduais.”
“Feliz por ter ficado na História”
com o golo 1.000, Kléber lamenta não
estar ainda a 100%. “Voltei da China
sem ritmo: como o clube (Beijing
Guoan) excedeu o limite de estrangeiros, quase não joguei no último ano.
E esta época tive azar com as lesões
e já falhei 13 jogos.” Com contrato até
2018, garante: “Não gostava de sair
do Estoril sem conquistar um troféu,
seja a Taça de Portugal ou a Taça da
Liga. É difícil, mas quem sabe?”

5 DE MARÇO DE 1950
VIT. GUIMARÃES–BENFICA (3-5)

h Na época seguinte à
do Sporting, o Benfica
festeja o milésimo golo
através de um canto directo do extremo-direito
Rosário, aos seis minutos de jogo
no Campo da Amorosa. O guarda-redes vimaranense Silva tem
culpas no cartório por se ter feito
demasiado tarde à bola.

3MonteirodaCosta
17 DE DEZEMBRO DE 1950
FC PORTO–VIT. GUIMARÃES (4-1)

h Em dia de dérbi no Jamor
(Sporting-2-Benfica-2), o FC Porto chega finalmente ao golo 1.000
por obra e graça de Monteiro
da Costa, mais tarde capitão
de equipa e depois treinador
do FCP. Na baliza do Vitória,
Q
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Cantinho do Tovar
Q o mesmo Silva do golo
1.000 do Benfica na época anterior. O homem está mesmo
fadado para grandes feitos.

4

redo com um cabeceamento
de Manuel, na sequência
de um canto da esquerda de Peres.

4 Matateu

8 VítorSantos

O

30 DE NOVEMBRO DE 1952
ATLÉTICO–BELENENSES (2-2)

16 DE MAIO DE 1982
SP. BRAGA–VIT. GUIMARÃES (2-0)

Rui Miguel Tovar

h O quarto clube a chegar ao
milésimo golo é, claro, o Belenenses. E logo por Matateu, esse
ET do nosso contentamento.
O modo como o faz é clássico:
apodera-se da bola, finta o central Valente Marques e evita o
guarda-redes Ernesto antes de
atirar para a baliza deserta.

5 Rocha

h Em Alvalade, o
Sporting festeja o
campeonato (7-1 ao
Rio Ave com cinco golos de Jordão). No Restelo,
o Belenenses desce à II Divisão.
No Minho, o Braga não só confirma a ida à Taça das Taças (via título do Sporting) como chega ao
golo 1.000, através do esquerdino
Vítor Santos.

5 DE MARÇO DE 1961
FC PORTO–ACADÉMICA (O-1)

9 Almeida

h Aí está o quinto
grande, a Académica
de Coimbra. Filho de
pai português e mãe
chinesa, Rocha nasce
em Macau e chega a Portugal aos
19 anos, em 1954, para o Sporting. Dois anos depois, assina
pela Académica e é vê-lo a marcar golos como nunca. Um deles
é o 1-0 nas Antas, na sequência
de um canto.

6 DE MAIO DE 1984
BOAVISTA–FC PORTO (2-1)

JOÃO ALVES
DRIBLA
E ENTREGA
PARA ALMEIDA, CUJO
CHAPÉU
A ZÉ BETO
GARANTE
O TÍTULO
AO BENFICA

6 Pedras

10Fernando

1 DE OUTUBRO DE 1967
BENFICA–VIT. SETÚBAL (2-1)

30 DE SETEMBRO DE 2007
EST. AMADORA–MARÍTIMO (1-1)

h Durante a manhã
desse domingo, há rumores de que o jogo vai
dar na televisão e a presença da RTP em força reflecte essa ideia, que, afinal, é enganadora – o Vitória não aceita
entrar nesses filmes. Quem vai à
Luz vê o golo 1.000 dos setubalenses, de penálti.

7 Manuel
22 DE OUTUBRO DE 1967
TIRSENSE–VIT. GUIMARÃES (1-2)

h Em jornada atípica,
com derrota do Sporting em Coimbra e
empates de FC Porto
mais Benfica em São João
da Madeira e no Restelo, o Vitória de Guimarães celebra o golo
1.000 no Estádio Abel de Figuei88

h Olhe lá este cenário
a uma jornada do fim:
Benfica-Sporting na
Luz e Boavista-FC Porto no Bessa. Em Lisboa, 1-1. A
dois pontos do Benfica, o FC Porto sonha aproximar-se do líder.
Em vão. João Alves dribla meio
mundo e entrega para Almeida,
cujo chapéu a Zé Beto garante o
título do Benfica.

10

h Espante-se, é mais
uma jornada de Benfica-Sporting (0-0) e
FC Porto-Boavista
(2-0). Desta vez, o
epicentro da notícia
está na Amadora,
onde o Marítimo é a
10ª equipa a che-gar
ao golo 1.000. Cortesia de Fernando
(atenção, também há
um Fernando no Estrela), um madeirense de ginjeira, natural
do Funchal. W

Jornalista

A primeira alegria
de sempre
Festeja-se este sábado, dia 8, o
aniversáriodoprimeirotítuloda
selecção portuguesa: Euro Sub-18, com Pedroto ao leme, em 1961.
Rui (FCP): o guarda-redes faz
toda a carreira no FC Porto (1961-78), só que não chega a internacional A.
Amândio (SLB): o lateral-direito
estreia-se pelo Benfica no mesmo
diaque Eusébio (1de Junho de 1961).
Santos Nogueira (SLB): o lateral-esquerdo faz dois jogos na equipa
do Benfica, lançado porGuttmann.
Manuel Carriço (VFC): figura do
Vit. Setúbal europeu dos anos 60 e
70, é três vezes internacional A.
Manuel Moreira (Leixões): faz
parte do Leixões estreante europeu
(Taçadas Taças de 1961-62).
Oliveira Duarte (SCP): campeão
da I Divisão pelo Sporting (1966) e
daII Divisão pelaAcadémica(1973).
José Crispim (Académica): como
estudante à antiga, passa a vida em
Coimbra, como jogadore treinador.
Jorge Lopes (SLB): sem espaço no
Benfica, vai pregar para outra freguesia(Académica).
António Simões (SLB): o mais credenciado, com 46 internacionalizações, seis delas no Mundial 66, com
um golo ao Brasil. Além disso, 16 títulos pelo Benfica.
Fernando Peres (Belenenses): o
pé-canhão, 27 vezes internacional,
entre Belenenses, Sportinge Académica. Só lhe falta ser pelo FC Porto.
E pelo Vasco da Gama, no qual se
sagracampeão brasileiro em 1974.
Serafim (FCP): o goleador da prova, com nove golos em quatro jogos. Do FC Porto saltaparao Benficae daíparaaAcadémica. W

Opinião
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PARECE QUE
FOI ONTEM
“Pássaros criados em gaiolas
acreditam que voar é uma
doença” – Alejandro Jodorowsky
(Tocopilla, 1929), cineasta, poeta,
escritor e psicólogo chileno

g
Logo no primeiro dia
de Volta Aérea a Portugal,
uma gralha: o escriba
enviado-especial... ao Brasil

O

Um batismo
de voo
jornalístico
Em outubro de 1972, o Neves de
Sousa escalou-me para acompanhar a IV Volta Aérea a Portugal –
uma prova iniciada em 1955 e retomada em 1971 – quatro dias nos céus
entre Tires e Portimão, com passagens por Espinho e Viseu.
Foi, digamos assim, o meu batismo
de voo jornalístico, já que nunca saíra para fora da zona da capital em
reportagem de mais de um dia, e foi
também a minha estreia a bordo de
um monomotor, de apenas dois lugares, um Beechcraft T-34 Mentor
atribuído à então Direção-Geral de
Aeronáutica Civil e pilotado pelo comandante Pastor.
Como o Diário deLisboanão investia em eventos menores, nem em divertimentos de capitalistas, convidei
um companheiro da Emissora Nacional, o Maurício Levi – mais tarde diretor dos CTT e assassinado há 10 anos,
num crime passional – a pegar numa
máquina e a fazer de fotógrafo. A própria EN enviou um repórter, o grande
e igualmente já desaparecido Mário
Meunier, pelo que o trabalho ficou
leve e a viagem deu mais prazer.
A Volta, dirigida por João Rocheta,
foi ganha por António Quina e Vassalo e Silva, seguidos por Joaquim
Silveira e Prista Caetano. E eu fiz um
looping sobre a Penina e julguei deC
Ex-director Record pois que ia morrer, quando o comandante Pastor resolveu acabar
Alexandre
comigo com uns voos rasantes sobre
Pais
www.alexandrepais.pt
o mar. Uff!... W

gi

gi

A minha cadeira era a detrás,
mas sentei-me no lugar
do piloto para a fotografia...

Os belgas chegaram na
frente a Espinho, mas no final
a vitória foi portuguesa

i
Em Tires, antes da partida: o
Beechcraft, o comandante
Pastor e o escriba, com Mário
Meunier e Maurício Levi
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CUIDADOS
INTENSIVOS
Quando lemos as alcunhas –
Orelhas, Chibante, Macaco, Aranha
– perguntamos honestamente
se Martin Scorsese jáfoi informado
de que existe aqui material
paraos seus filmes

C

Inteligências
artificiais

C
Politólogo, escritor

João Pereira
Coutinho
90

OFUTUROÉDOSROBÔS.Assustado? Nem por isso. Os especialistas
avisam que haverá alterações profundas no trabalho e, quem sabe, um
mundo sombrio em que as máquinas
dominam os homens. Por mim, confesso-me rendido com a história de
amor do chinês Zheng Jiajia.
Vem no Guardian: cansado das
pressões familiares para casar e consciente da escassez de mulheres no
país do “filho único”, o engenheiro de
31 anos resolveu engatar na oficina.
Juntou uns parafusos, ligou uns fios e
o resultado é Yingying, um belo naco
de lata (com todo o respeito). Parece
fácil. Não foi. Diz o engenheiro que
houve dois meses de namoro para
cumprir aquilo que só o namoro permite: a afinação das peças.
Depois, o nosso Zheng pediu a mão
da robô e ao verificar que a mesma já
não se descolava do corpo deu o passo sacramental. A família reuniu-se,
os amigos também. A mãe, compreensivelmente, terá chorado. Pena
que as autoridades não tenham reconhecido o enlace, o que me parece
mais um caso de discriminação que o
legislador deve corrigir. Onde está a
Isabel Moreira do Oriente? Mistério.
Claro que, nesta bela história, nem
tudo são rosas. Zheng já se queixa do
peso da senhora, um sarilho comum
aos homens casados que só costuma

aparecer depois de anos de convívio:
são 30 quilos que ele é obrigado a
transportarao colo. Além disso, consta
que Yingying lê e expressa-se com algumalimitação, o que asituasensivelmente no mesmo patamar de quem
terminahoje o ensino obrigatório.
Felizmente, nada disto derrota os
sentimentos de Zheng, que já promete um upload à sua dama. Faz
bem. E, aqui entre nós, a lua-de-mel
é o momento certo para isso.
EMPORTUGAL, também temos casos de inteligência artificial. Não falo
de António Costae da“solução” parao
Novo Banco – um prodígio sem custos
para os contribuintes, disse ele, com
visíveis esforços parasustero riso. Falo
de um clube de futebol que espalha o
terror entre árbitros e adversários. O
nome é Canelas, em irónica homenagem ao estilo de jogo do pessoal. E
quando lemos as alcunhas – Orelhas,
Chibante, Macaco, Aranha – perguntamos honestamente se Martin Scorsese já foi informado de que existe
aqui material paraos seus filmes.
Pois bem: no último jogo, houve um
confronto sangrento entre Orelhas e
nariz. No caso, o nariz do árbitro,
prontamente socorrido pelo bloco
operatório. O País, em choque, pede
justiça. E pergunta onde está o Estado
quando a criminalidade sobe aos relvados. Pergunta ridícula. O Estado, repito, está a resolver a situação da banca sem custos para os contribuintes.
Honestamente, creio que é possível
encontrar uma solução de compromisso. Todos sabemos que os portu-

gueses adoram programas sobre futebol. E todos sabemos que os programas de futebol não vão tão longe
como deviam: os participantes falam, criticam-se, eventualmente insultam-se, mas nunca exibem a graciosidade de um Orelhas. Resultado:
o veneno que espalham no estúdio
tem de ser exorcizado fora dele.
O ideal seria introduzir no próprio
programa um representante de cada
claque, em recinto enjaulado, paraque
depois das palavras se passassem aos
actos. Se vale tudo parateraudiências,
então que venhao ValeTudo.

OPRESIDENTEDOGOVERNOREGIONAL DA MADEIRA afirmou
com severidade que o valor do PIB
não torna um país civilizado. É a
qualidade do Estado Social que confere esse estatuto. Engraçado. Eu
sempre pensei que a qualidade do
Estado Social dependia da criação de
riqueza. Mas talvez o dr. Miguel Albuquerque tenha razão: como se viu
entre nós, foi possível construir esse
estado graças à dívida e ao saque
sistemático dos contribuintes.
Por outro lado, se alargarmos os
nossos horizontes, que encontramos? A Noruega ou a Suíça, países
ricos, têm serviços miseráveis. O Burúndi ou o Congo, que desprezam o
vil metal, são conhecidos universalmente pelos seus hospitais e pelas
suas escolas. Verdade que nenhum
deles tem aeroportos com nomes de
jogadores de futebol. Mas é preciso
lembrar que estamos a falar do Terceiro Mundo e não do Quarto. W

