
A lista de “intocáveis” já subiu para 13 arguidos. Continuam a aparecer nomes associados 
a Rui Rangel, nas suspeitas de tráfico de influências, branqueamento e fraude fiscal e uso 
indevido de vantagens. No centro do polvo, estará o mediático juiz desembargador que terá 
recebido milhares de euros de um empresário desportivo de topo (José Veiga), sob o alto 
patrocínio de um vice-presidente do Benfica (Fernando Tavares), de um advogado e ex-
presidente da Federação Portuguesa de Futebol (João Rodrigues) e do atual presidente do 
clube das águias (Luís Filipe Vieira). Após interrogatórios e buscas, a investigação pode trazer 
novas identificações. Para já, os juizes desembargadores Rui Rangel e (a ex-mulher) Fátima 
Galante serão ouvidos em tribunal na próxima semana.
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Rui Rangel, o juiz desembargador 
que terá recebido milhares de euros 
de José Veiga, no processo Rota do 
Atlântico, e a ex-mulher, Fátima 
Galante, serão ouvidos em tribunal 
nos próximos dias 8 e  9 de Fevereiro. 
A investigação pode trazer novas 
identificações

Lista de arguidos em crescendo 
Operação Lex 

Durante esta semana o número 
de arguidos subiu para 13, com a 
soma de Nuno Proença à lista por 
supostas ligações com a família 
de outra ex-companheira do juíz 
Rangel, Rita Figueira. Proença te-
rá ajudado o juiz desembargador 
a ocultar dinheiro. O advogado e 
ex-presidente da Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF), João Ro-
drigues, foi também constituido 
arguido. Na lista constam, tam-
bém, um oficial de justiça, dois 

Mafalda Vieira Santos  
e Mariana Carmo

advogados e o filho de um destes. 
O presidente do Benfica, Luís Filipe 
Vieira, e o vice-presidente do clube, 
Fernando Tavares foram dos primei-
ros a constituir a lista de arguidos.

As suspeitas foram levantadas no 
caso Rotas do Atlântico, de 2016, on-
de José Veiga foi o principal arguido 
por fraude fiscal e branqueamento 
de capitais. Já nessa altura o nome 
de Rui Rangel foi relacionado ao do 
empresário José Veiga, agora suspei-
tos de tráfico de influências, corrup-
ção, branquemanto e fraude fiscal e 
recebimento indevido de vantagens. 

A investigação pode trazer novas 
identificações e o número de nomes 

subir, já que a alteração de 12 para 
13 arguidos, deveu-se a um “erro 
na contagem”. Os cinco detidos, 
José Santos Martins e Jorge Barro-
so (advogados), o filho de Santos 
Martins, Otávio Correia (oficial da 
justiça) e Rita Figueira (ex-compa-
nheira de Rui Rangel) foram ou-
vidos pelo juiz conselheiro Pires 
de Graça. Os juizes desembarga-
dores, Rui Rangel e Fátima Galan-
te, estão protegidos pelo Estatuto 
dos magistrados judiciais e só po-
dem ser detidos em flagrante de-
lito. Fátima Galante estaria a uma 
semana de ser promovida como 
juíza conselheira do Supremo Tri-

bunal de Justiça, a categoria má-
xima na carreira. 

Na passada terça-feira foram 
realizadas 33 buscas em Lisboa 
e no Algarve, 20 das quais domi-
ciliárias, que incluiram a casa de 
Luís Filipe Vieira, e as casas dos 
dois juizes. A PJ também investi-
gou três escritórios de advogados, 
sete empresas e três postos de tra-
balho. As buscas foram alargadas 
ao Tribunal da Relação de Lisboa 
e ao Estádio da Luz. 

Manuel Teixeira, advogado do 
arguido Bernardo Santos Mar-
tins, filho do advogado Santos 
Martins, disse que os interroga-

tórios de quarta-feira foram ape-
nas para formalizar a identifica-
ção dos arguidos. Manuel Teixeira 
indicou que a conclusão dos in-
terrogatórios depende da vontade 
dos arguidos em prestar declara-
ções, sendo que Bernardo Santos 
Martins (filho), se mostra dispo-
nível a participar na investigação. 

O advogado Santos Martins, 
amigo de Rangel, receberia su-
bornos em nome do juiz para 
depois lhe fazer chegar dinheiro 
de forma faseada. Também José 
Veiga terá feito depósitos de mi-
lhares de euros em contas do fi-
lho do advogado. 

PEDRO CUNHA

Os lesados do BES vão receber parte do investimento 
perdido através de um fundo próprio, com participação 
do Governo. Nos próximos três anos, serão pagos 300 
milhões afectos ao papel comercial do BES, dos  500 
milhões de euros reclamados pelos dois mil lesados

Governo contribui 
com 145 milhões 

Aprovado fundo de recuperação de crédito do BES 

Nos próximos três anos os lesa-
dos do BES, com aplicações até 500 
mil euros, poderão recuperar até 75% 
do investimento, num valor máximo 
de 250 mil euros. Os que investiram 
acima desse valor poderão recuperar 
até 50%. Aos empréstimos da Caixa 
Geral de Depósitos, Montepio e No-
vo Banco acrescenta-se o contribu-
to de  145 milhões de euros do Go-
verno para o fundo de recuperação 
de crédito. 

Os valores recuperados pelos le-
sados correspondem, aproximada-

Mariana Carmo
mente, ao que tinham direito se tives-
se acontecido a liquidação do BES. 
Dos 300 milhões de euros a serem 
recuperados pelos lesados do papel 
comercial do BES prevê-se que, per-
to de metade, sejam entregues ainda 
no primeiro semestre do ano, depois 
da Patris (sociedade gestora do fun-
do) enviar aos interessados os con-
tratos de adesão ao fundo. Os paga-
mentos serão feitos em parcelas e o 
empréstimo do Governo é o primei-
ro a ser recebido pelos investidores. 
Cerca de dois mil lesados estão à es-
pera de 500 milhões de euros, per-
didos na resolução do banco, e re-
clamados há meses. 

A Comissão do Mercado de Valo-
res Imobiliários (CMVM) aprovou 
a solução proposta pelo primeiro-
-ministro e pelo Ministério das Fi-
nanças, porque o Estado consegue 
financiar-se com juros mais baixos 
e taxas mais competitivas. Com es-
te empréstimo não se esperam per-
das para as contas públicas, mas sim 
uma alteração no modelo de com-
pensação. 

O fundo fica com direitos legais 
sobre os ativos recuperáveis, como 
os bens do GES, e responsável por 
daí tirar o máximo de capital possí-
vel para fugir ao uso da garantia. Pa-
ra o Governo conseguir fazer o em-

préstimo, será alterada a portaria que 
enquandra o financiamento das in-
demnizações, uma vez que só assim 
pode financiar o fundo. 

No entanto, há lesados ainda insa-
tisfeitos que se concentram hoje jun-
to à Federação Distrital do PS, no Por-

to, exigindo receber a totalidade do 
dinheiro através da provisão criada 
para reembolsar os antigos clientes. 
E prometem continuar os protestos 
a 23 e 24. Outros dizem-se conten-
tes e falam num “sentimento de jus-
tiça” com a recuperação de parte dos 
investimentos perdidos no verão de 
2014, quando o Banco Espírito Santo 
se dividiu em “banco bom” e “banco 
mau”. O primeiro  responsável pelos 
ativos bons e o “banco mau”, respon-
sável pelos tóxicos, onde se incluem 
as dívidas do Grupo Espírito Santo 
(GES), créditos de empresas em di-
ficuldades, e a participação maiori-
tária no BES Angola. 

PEDRO NUNES / LUSA

Os pagamentos 
serão feitos em 
parcelas nos 
próximos três 
anos
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Profissionais da justiça descontentes com a Caixa de Previdência

A demissão do ministro das Finanças esteve 
sempre fora de questão para António Costa. Para o 
primeiro-ministro, o afastamento de Mário Centeno 
do Governo já era “um não assunto”, embora não 
tenha ignorado a repercussão internacional da 
investigação 

Advogados, solicitadores e agentes de execução juntaram-se em 
Lisboa contra as alterações das suas contribuições obrigatórias 
para a Caixa de Previdência

Inconformados desde 2015, José 
Miguel Marques, Fátima de Leiras, 
Berta Martins e Cristina Vilar San-
tos, profissionais na área do Direito, 
organizaram através da rede social 
facebook uma manifestação junto 
à sede da Caixa de Previdência dos 
Advogados e Solicitadores (CPAS) 
unindo o movimento através do 
nome “CPAS – Sustentabilidade, 
Justiça, Solidariedade” e com o 
hashtag “#semCPASsoucapaz” mo-
tivaram todos os interessados no 
evento, possibilitando o deslocação 
dos mesmos através de autocarros 
vindos do Porto e de Leiria. 

Assim, ao início da tarde de 26 de 
Janeiro, o largo de São Domingos, 
em Lisboa, encheu-se de centenas 
de advogados, solicitadores e agen-
tes de execução, que se destacavam 
através das suas togas, manifestan-
do-se contra os critérios em vigor 
das contribuições obrigatórias para 
a Caixa de Previdência. Esta mani-
festação pacífica levou os profissio-
nais da Justiça a caminhar até ao 
Terreiro do Paço, rumo ao Ministé-
rio da Justiça, no qual entregaram 
um documento reivindicativo.

A sua contestação essencial re-
side na apreciação do sistema con-
tributivo em vigor desde 2015 ter 
“como base rendimentos presumi-
dos e não reais” e “que variam em 
função do salário mínimo nacional 

Joana Sá
e das percentagens que progressi-
vamente vão aumentar até 2020”. 
Os manifestantes indignados com o 
regulamento referem que um asso-
ciado com inscrição ativa há cinco 
ou mais anos que adoeça não tem 
qualquer subsídio de doença e para 
garantir a reforma terá que pagar 
a contribuição mínima mensal de 
243,60 euros e ainda uma quota da 
Ordem dos Advogados.

Alguns dos organizadores desta 
manifestação apresentaram os seus 
desagrados, de novo a 29 de Janeiro, 
ao bastonário da Ordem dos Advo-
gados, Guilherme Figueiredo e ao 
presidente da CPAS, António Cos-
teira Faustino. O novo regulamento 
da CPAS prevê ainda um desagrava-
mento das contribuições, garante a 
direção da CPAS, mas apesar de ter 
sido aprovado a 28 de Novembro 
de 2017 não está ainda em vigor, e 
aguarda por uma norma legislativa 
do Ministério da Justiça.

Em Novembro de 2017, o grupo 
de trabalho constituido para a ava-
liação do respetivo regulamento 
apresentou um relatório e em De-
zembro de 2017 foram entregues as 
propostas de alteração pelo presi-
dente da instituição, António Faus-
tino. “Já após a entrega do relatório 
do grupo de trabalho, a direção da 
CPAS propôs a redução das taxas 
contributivas para os anos de 2018 
e 2019, medida cujo impacto na 
sustentabilidade da CPAS não foi 

ponderada por aquele grupo de 
trabalho nem objeto de avaliação 
independente”.

O valor das contribuições pagas 
pelos Beneficiários activos deve ser 
suficiente para cobrir todas as ne-
cessidades financeiras associadas 
ao pagamento das actuais pensões 
de reforma, contudo a sustenta-
bilidade financeira da CPAS está 
ameaçada por dívidas relativas ao 
não cumprimento das contribui-
ções dos associados, muitas destas 
por impossibilidades financeiras e 
que atingiram cerca de 132 milhões 
de euros em 2017. O Ministério da 
Justiça relembra que “relativamente 
a essas dívidas, por opção de gestão 
da CPAS, não foi promovido o paga-
mento coercivo”.

A CPAS defende que aplicará 
todas as medidas necessárias para 
que seja possível a sustentabilidade 
da instituição. O seu objetivo priori-
tário é o de “prover aos advogados e 
solicitadores uma velhice condigna”, 
que represente “adequadamente 
a recompensa de uma vida de tra-
balho e da inerente participação no 
sistema previdencial”. Igualmente 
verifica-se uma tendência para o 
envelhecimento demográfico em 
Portugal através de um significativo 
aumento da esperança de vida e de 
uma galopante diminuição da na-
talidade o que leva ao aumento do 
número de pensões em pagamento 
a nível nacional. 

“Ninguém está acima da lei” e 
“quem decide a composição do 
Governo é o primeiro-ministro”, 
eis a aposta dupla de António Cos-
ta no caso que agora chega ao fim. 
A Procuradoria-Geral Distrital de 
Lisboa (PGDL) revelou ontem o 
arquivamento do processo que 
envolvia Mário Centeno sobre o 
suposto crime de recebimento 
indevido de vantagem. “O profes-
sor Mário Centeno é uma pessoa 
de enorme dignidade e serieda-
de que tem prestado serviços de 
grande relevância para o país e em 
quem mantenho toda a confiança 
e que em circunstância alguma 
sairá do Governo”, já tinha afirma-
do António Costa. 

O primeiro-ministro sempre 
desvalorizou a possibilidade de 
Centeno ser constituído arguido 
na investigação de que foi alvo, 
alegando que essa condição exis-
tia “para a defesa dos direitos dos 
próprios”, ou seja, para serem ou-
vidos. “O arguido não é um culpa-
do”, tinha sublinhado. A conclusão 
desta investigação, determinou 
o arquivamento do inquérito por 
inexistência de crime, justificou o 
Ministério Público. 

Costa avançou que a notícia das 
buscas no Ministério das Finanças 
teve “muita repercussão inter-
nacional”, mas que “não põe em 
causa o bom nome” de Centeno. 
“Não será seguramente por este 
caso que deixará de ser ministro 
deste Governo”, continuou Costa, 

Maria Inês Costa frisando que “nada que veio a pú-
blico belisca” a sua confiança em 
Mário Centeno. 

O Ministério Público pretendeu 
com esta investigação perceber se 
existia alguma ligação entre uma 
alegada solicitação de Luís Filipe 
Vieira, para ajudar o seu filho, a 
obter isenção do IMI para um em-
preendimento, em Lisboa, e um 
pedido de bilhetes para um jogo 
no Estádio da Luz. “Não há polé-
mica nenhuma. Se o fez, é porque 
certamente tinha boas razões para 
o fazer. Se a nossa idoneidade vale 
o preço de um jogo de futebol, por 
amor de Deus!”, sublinhou Antó-
nio Costa.

O presidente do Eurogrupo, 
Mário Centeno, anteriormente 
também esteve envolto em algu-
ma controvérsia relacionada com 
a nomeação e declaração de ren-
dimentos de António Domingues 
para a administração da Caixa Ge-
ral de Depósitos. 

Este não foi o primeiro caso 
associado a idas a jogos de fute-
bol que envolveu membros do 
atual governo. No ano de 2017, 
três secretários de Estado (Rocha 
Andrade, João Vasconcelos e Jor-
ge Oliveira) demitiram-se na se-
quência de uma investigação do 
Ministério Público, a Galpgate, às 
suas presenças em jogos de fute-
bol da Seleção Nacional durante 
o Euro2016 em França. António 
Costa, também, nesta situação, 
alertou para o facto de que os go-
vernantes haviam saído por von-
tade própria. 

A Justiça desceu à rua
Investigação de Mário Centeno arquivada

Os recados de Costa

Lisboa lidera preços de habitação no país

O valor médio das casas vendi-
das em Portugal no terceiro trimes-
tre de 2017 fixou-se em 912 euros 
por m2, mais 1,8% face ao valor 
registado no segundo trimestre 
de 2017.  No período em análise, 
tal como no segundo trimestre de 
2017, 41 municípios apresentaram 
um preço médio de venda de habi-
tação acima do valor nacional. 

Em Lisboa, as freguesias da Mi-

Beatriz Alves

JOANA SÁ

sericórdia, que inclui o Bairro Alto 
e o Cais do Sodré, e de Santo An-
tónio, que engloba a Avenida da 
Liberdade e adjacentes, registaram 
os preços médios mais elevados de 
venda de alojamentos. Também 
as freguesias da Estrela, Alvalade, 
Campo de Ourique, Belém, São 
Vicente e Areeiro registam valores 
médios em alta nas vendas em 
Lisboa. Por outro lado, Marvila, 
Santa Clara, Campolide, Lumiar e 
Carnide registaram preços médios 

e taxas de variação face ao período 
homólogo inferiores aos registados 
para a cidade de Lisboa. 

Assim, a capital manteve o preço 
de venda de habitação mais alto no 
terceiro trimestre de 2017, seguido 
de Cascais, Loulé, Lagos, Oeiras 
e Albufeira. No Porto, no mesmo 
período, a união de freguesias de 
Cedofeia, Santo Ildefonso, Sé, Mi-
ragaia, São Nicolau e Vitória desta-
caram-se por liderar o preço médio 
de alojamentos vendidos.

DR
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Inicialmente previstas para o 
final deste ano, é a terceira vez 
que a Assembleia Constituinte 
apela às eleições em seis meses. 
Em Agosto, o poder legislativo 
chavista ordenou a antecipação 
das eleições para a escolha dos 
governadores de cada entidade 
federal que ocorreram em Ou-
tubro de 2017, cujo resultado 
foi considerado fraudulento pe-
los partidos da oposição.

Em resposta, três dos quatro 
partidos da coligação Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) 
abstiveram-se de participar, no 
passado 10 de dezembro, nas 
eleições dos comícios munici-
pais justificando que não exis-
tia transparência no processo 
eleitoral dando então a vitória 
ao Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) que tem o 
controlo político do país.

A antecipação das eleições 
traz mais instabilidade ao con-
texto politico do país porque 
os principais partidos da MUD, 
banidos de participar nas elei-
ções a mando do presidente 
Maduro, mostram-se reticentes 

em participar numas eleições 
onde o poder eleitoral se afigu-
ra corrupto. Na verdade, ao par-
ticipar estariam a contradizer o 
que os opositores do regime 
têm vindo a apelar nos últimos 
tempos pois, em diálogos com o 
Governo na República Domini-
cana, insistem em que é neces-
sário renovar a direção do CNE. 

O atual Presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, mostra-
-se confiante numa nova vitória 
apesar do crescente clima de 
incerteza e relutância ao cha-
vismo. Nos últimos três anos, o 
governo chavista ficou marca-
do pela crise económica, com 
um aumento da inflação nun-
ca antes registada no país, pela 
pobreza e pela saída alarmante 
de venezuelanos. A somar estão 
os escândalos de violação aos 
direitos humanos por parte dos 
oficiais do governo.

Países da América Latina 
condenam as eleições 

Os principais países da Améri-
ca Latina, membros do Grupo Li-
ma, opõem-se à convocatória das 
eleições na Venezuela por parte da 
Assembleia Constituinte, compos-
ta maioritariamente por membros 

Em busca da democracia possível
A Assembleia Constitucional da Venezuela anunciou a antecipação das eleições presidênciais na Venezuela, 
previstas até 30 de abril. A decisão fica entregue ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE), a cargo de Tibisay 
Lucena, que terá de fixar uma data e coordenar o processo nos próximos meses

EFE

Beatriz Alves
afetos ao regime. Consideram que 
a realização de comícios antes de 
Maio impede que sejam transpa-
rentes e carecem de princípios de-
mocráticos adequados para o diá-
logo entre o governo e a oposição.

O Grupo Lima, composto por re-
presentantes de Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colômbia, Costa Ri-
ca, Guatemala, Guyana, Hondu-
ras, México, Panamá, Perú e Santa 

Maduro prepara caminho para consolidar a sua liderança no panorama político do país, apesar das fracas sondagens de avaliação ao governo chavista

Lúcia, exige que as eleições presi-
dências sejam convocadas com a 
devida antecedência, na qual to-
dos os atores políticos venezuela-
nos possam participar e que sejam 
mediadas por entidades interna-
cionais independentes de modo a 
garantir a legitimidade e credibili-
dade das eleições. 

A atitude de objeção dos países 
latino-americanos obriga a opo-

Nos últimos 
três anos, o 
governo chavista 
ficou marcado 
pela crise 
económica, com 
um aumento da 
inflação nunca 
antes registada 
no país, pela 
pobreza e pela 
saída alarmante 
de venezuelanos

Herói do povo, 
Óscar Pérez

A antecipação das eleições 
coincide com a polémica so-
bre a morte de Óscar Pérez, 
ex-agente da polícia e líder do 
grupo rebelde que operava 
contra o governo venezuelano. 
Responsável pelo ataque com 
um helicóptero a vários edifí-
cios governamentais em 2017, o 

sição venezuelana a tomar uma 
decisão. Incansáveis na busca de 
apoio diplomático por parte da co-
munidade internacional, em espe-
cial os países membros do Grupo 
Lima, parte dos opositores ao re-
gime chavista mostra-se confian-
te no apoio popular para partici-
par nas eleições, o que implica o 
reconhecimento por parte da As-
sembleia Constitucional e do CNE.

grupo de Pérez foi desmantela-
do na sequência de uma opera-
ção das forças de segurança da 
Venezuela. 
A operação policial gerou mui-
ta atenção mediática e causou 
a condenação de vários orga-
nismos internacionais, a inter-
rupção de negociações com 
a oposição na Republica Do-
minicana e a condenação por 
parte da União Europeia contra 
sete funcionários do governo, 
entre os quais a reitora do CNE 
Tibisay Lucena e Diosdado Ca-
bello, vice-presidente do PSUV.

Maduro vai a eleições antecipadas na Venezuela
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Ficha limpa pode 
manchar Lula

Eleições presidenciais no Brasil

O ex-presidente brasileiro, Lula da Silva, pretende candidatar-
se nas eleições de 2018, mesmo tendo sido sentenciado pelo 
Tribunal Regional Federal Local a 12 anos de prisão, por 
lavagem de dinheiro e corrupção passiva, no final de Janeiro

O Partido dos Trabalhadores (PT) 
anunciou, na semana passada, a 
pré-candidatura à presidência da 
República do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, lançada em 
todos os Estados, conforme a nota 
do partido divulgada no seu site 
oficial. “A candidatura de Lula ou de 
qualquer outra pessoa resolve-se na 
Justiça Eleitoral, a partir do registo 
no dia 15 de agosto. Lula é nosso 
candidato!”.

Na sua página oficial do Twitter, 
Lula compara-se ao ex-recluso e 

presidente Nelson Mandela. “O 
Mandela foi preso e depois voltou e 
virou presidente na África do Sul.”

Segundo a Lei da Ficha Limpa, 
aprovada em 2010, durante o 
mandato de Lula, é “inelegível por 
oito anos um candidato que tiver o 
mandato cassado, renunciar para 
evitar a cassação ou for condenado 
por decisão de órgão colegiado (com 
mais de um juiz), mesmo que ainda 
exista a possibilidade de recursos”. 
Segundo o advogado criminalista 
Daniel Bialski, Lula pode não 
ser efetivamente preso, mas não 
se pode candidatar às eleições, 

devido a esta lei. Já para João Paulo 
Martinelli, professor da Faculdade 
de Direito do IDP-São Paulo, a prisão 
seria automática.

O político encontra-se também, 
de momento, com uma proibição de 
deixar o país, com o seu passaporte 
retirado no âmbito da Operação 
Zelotes.

O primeiro turno das eleições dá-
se a 2 de Outubro e é de ressalvar 
que, “a partir de 22 de Setembro 
nenhum candidato poderá ser 
detido ou preso, salvo em flagrante 
delito”, segundo o site do Tribunal 
Superior Eleitoral.

DR

Laís Andrade

No final de Janeiro, a polícia 
indonésia deteve 12 transexuais, 
na província de Aceh, a norte da 
ilha da Sumatra onde vigora a lei 
“sharia”, aos quais cortou o cabelo e 
obrigou a vestir roupas masculinas, 
com a justificação de os ensinarem 
a ser homens.

Tudo aconteceu em cinco 
salões de beleza onde as 
vítimas trabalhavam. Os polícias 
mantiveram as mulheres 
transexuais detidas e só foram 
libertadas no passado Domingo. 
Fonte anónima contou à agência 
noticiosa espanhola EFE que as 
vítimas “estão a recuperar do 
trauma sofrido”. 

Para além de terem sido 
forçadas a usar roupas masculinas, 
também tinham de falar com uma 
voz masculina. Alegadamente a 
polícia foi chamada por vizinhos 
que se queixaram das atividades 
ali realizadas. O chefe da polícia 
local Ahmad Untung disse à 
agência noticiosa AFP “Nós temos 
relatórios de mães cujos filhos 
foram provocados pelas mulheres 
transexuais” e ainda acrescentou 
“Os seus números estão a crescer 
aqui - eu não quero isso”. Para 
este agente da autoridade local os 
transexuais são “uma ameaça pior 
que os terroristas”.  

A Comissão Nacional de 
Direitos Humanos na Indonésia 
condenou os ataques que 
afirmou serem ilegais, “Todos os 
cidadãos merecem ser protegidos 
e tratados igualmente. O trabalho 
da polícia deveria ser proteger 
as pessoas, particularmente 
os vulneráveis”, disse Beka 
Ulung, da Comissão à BBC. 
Os grupos LGBT também são 
perseguidos noutras regiões da 
Indonésia. Em 25 de maio de 2017, 
141 homens foram presos no norte 
de Jacarta, capital da Indonésia, 
pela polícia local depois do que 
a polícia descreveu como uma 
“festa de sexo gay”. De acordo 
com o centro de investigação 
indonésio Institute for Criminal 
Justice Reform, pelo menos 527 
pessoas foram espancadas em 
Aceh desde 2016 até outubro 
passado, por infrações como 
apostar, consumo de álcool ou 
adultério. As organizações não-
governamentais denunciam o 
aumento da repressão contra a 
comunidade LGBT, na Indonésia. 

A província de Aceh é a única da 
Indonésia onde vigora a lei islâmica 
“sharia”, desde 2002. É o conjunto 
de leis islâmicas baseadas no 
Alcorão e que ditam as regras de 
comportamento dos muçulmanos. 
Nos locais onde a “sharia” domina 
não há separação entre a religião 
e o direito dos cidadãos. Nestes 
territórios, a homossexualidade 
é ilegal e punida com castigos 
corporais.

Forçados a agir 
como “homens 
de verdade” 
Maria Inês Domingos

Indonésia

O grupo Volkswagen (VW) 
suspendeu esta semana, o 
executivo de topo Thomas 
Steg como resposta às críticas 
públicas pela realização de 
testes de emissões de poluentes 
em macacos, mas que agora 
ameaçam manchar a indústria 
automobilística alemã e aumentar 
a instabilidade política na 
Alemanha.

A empresa anunciou a 
suspensão de Thomas Steg, 
responsável pelas relações 
institucionais e sustentabilidade. 
Promete consequências internas 
para os responsáveis que 
autorizaram expor seres humanos 
e macacos a gases das emissões 
de escape de automóveis. “Estes 
testes não podem ser eticamente 
justificados de forma nenhuma”, 
declarou Steffen Seibert, porta-
voz da chanceler Angela Merkel. 

O New York Times denunciou 
agora que o grupo de estudo 
EUGT, organismo de investigação 
financiado pela Volkswagen e 
os concorrentes Daimler e BMW, 
expôs dex macacos aos gases 
poluentes numa câmara selada, 
em Albuquereque, Novo México 
(EUA), no ano de 2014. Os macacos 
foram usados numa tentativa 
de evitar usar humanos “Os 
investigadores norte-americanos 
queriam fazer os ensaios em 
voluntários humanos”, disse Steg, 
que respondeu na altura que 
“isso não poderia autorizar” e que 
então foi decidido “levar a cabo 
o estudo em macacos”. Revelou 
também que, mesmo depois 
da substituição por animais, 
a experiência “não devia ter 
acontecido”.

Aparentemente não terão sido 
apenas macacos usados como 
cobaias, mas também 25 pessoas 
(19 homens e seis mulheres) que 
inalaram as emissões de poluentes. 
Numa tentativa de explicar a sua 
perspetiva, Steg afirmou que os 
voluntários tinham sido expostos 
a “níveis bem mais fracos que 
os constatados em numerosos 
locais de trabalho”. Assegurou 
que nenhum sofreu qualquer 
problema pós-experiência.

Ao jornal alemão Bild, Steg 
admitiu ter tido conhecimento 
dos ensaios destinados a estudar 
as consequências da poluição dos 
motores diesel Volkswagen que 
na época terão sido falsificados 
para parecerem menos poluentes. 
Ainda afirmou que sabia da 
experiência, mas não informou o 
então CEO da companhia, Martin 
Winterkorn. 

A polémica ameaçar criar um 
clima instável a nível político. 
O jornal alemão Handelsblatt 
revelou que deputados alemães 
teriam conhecimento sobre estes 
testes laboratoriais, desde 2016. 

Testes em macacos 
e humanos geram 
revolta contra VW 
Maria Inês Domingos

Alemanha

“Segura, forte e orgulhosa”
Trump e o estado da União

Donald Trump deixou rasgados elogios ao país e à sua Administração no 
seu primeiro balanço anual. E prometeu a manutenção de Guantánamo, 
o reforço das fronteiras e do arsenal nuclear

O presidente norte-americano 
destacou a actualidade como o 
melhor momento para viver o 
American Dream, no seu primeiro 
relatório anual na presença do 
Congresso. Trump defendeu que a 
sua Administração tem possibilitado 
a construção de uma nação “mais 
segura, forte e orgulhosa”,  pilares 
que considera essenciais para a 
sustentação de uma conjunto de 
políticas de sucesso. O presidente 
americano destacou o sucesso 
das suas políticas na imigração, 
na redução de impostos, na 
diminuição do desemprego (que 
segundo Trump alcançou o nivel 
mais baixo dos últimos 45 anos, 
cerca de 4,1%), na subida das bolsas 
e do aumento dos rendimentos 
da população americana. Como 
principal vitória do seu mandato 
destacou a aprovação da reforma do 
sistema fiscal. 

Donald Trump aproveitou o 
discurso para lançar o apelo à 
necessária “unidade da nação” 
afirmando que irá “estender a mão 
aos democratas” como veículo de 
promoção da “proteção de todas 
as origens, cores e crenças”, fazendo 
uma alusão a algumas das políticas 
comuns aos dois partidos. Exemplo 
de um ponto comum às duas facções 
é o plano de investimento em infra-
estruturas, como meio de criação de 
emprego. “A América é uma nação 
de construtores. Construímos o 
Empire State Building em apenas 
um ano. Não é uma desgraça 
que agora demore dez anos para 
conseguir a licença para construir 
uma simples estrada?”, enfatizou. 

Como traço mais polémico deste 
discurso destacou-se a intenção 
de manter aberta a prisão de 
alta segurança de Guantánamo, 
na ilha de Cuba, que Obama 
prometera encerrar, já que ela 
alberga “combatentes criminosos 

e inimigos”. Trump defendeu, 
ainda, o reforço das fronteiras 
com o México e a restrição de um 
subsídio para os imigrantes legais 
trazerem as suas famílias para o 
país, como moeda de troca para a 
continuidade do programa DACA 
(Ação Diferida para as Chegadas 
Durante a Infância). O Presidente 
pediu mais financiamento para 
a segurança interna, destacando 
a importância de “modernizar 
e reconstruir” o arsenal nuclear 
americano para “impedir qualquer 
acto de agressão”, fazendo alusão a 
situação diplomática internacional 
com a Coreia do Norte.

As reações foram extremas, por 
um lado ovações de pé, por outro 
apupos do lado democrata. O 
presidente dos Estados Unidos tem 
a taxa de aprovação mais baixa da 
história, com apenas 39% dos norte-
americanos a demonstrarem-se 
satisfeitos com o desempenho do 
primeiro ano de mandato. 

Filipe Lima
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É o diretor do CSPSJA e o responsável pelo projeto de criação de repúblicas 
sénior na cidade lisboeta. Pedro Cardoso acredita na vontade como o 
principal motor para a integração, numa perspetiva emancipatória

Apostar na inovação
Pedro Cardoso, diretor do Centro Social e Paroquial de S. Jorge de Arroios (CSPSJA)

Entrevista
Maria Inês Costa

O Centro Social e Paroquial 
de São Jorge de Arroios  é 
uma instituição particular 
de solidariedade social, que 
tem acordo de cooperação 
com a segurança social 
para conseguir atingir  
os seus objetivos, mais 
especificamente no apoio à 
terceira idade.  O quotidiano 
da instituição abraça oito 
respostas sociais desde o 
Centro de Dia ao Apoio 
Domiciliário, sem esquecer a 
Cantina Social. Acrescem ainda 
o Centro de Noite, a Unidade 
de descanso do Cuidador 
e o Banco Alimentar. Em 
destaque, a aposta inovadora 
nas repúblicas sénior e na 
República para Pessoa em 
Situação de Sem Abrigo. 
Como se concretizam 
as respostas sociais do 
Centro?
A intervenção do Centro faz-se 
de uma forma personalizada 
nas suas diferentes áreas. Com 
idosos o principal objetivo é 
respeitar a identidade das suas 

vidas, a singularidade de cada 
um e a dignidade da pessoa 
humana. O profissional do 
Centro tem como objetivos 
com o utente garantir a sua 
emancipação, os seus direitos 
e a sua participação ativa 
na sociedade. Todos estes 

objetivos são avaliados e postos 
em prática aquando da sua 
admissão a qualquer vertente 
de resposta social do CSPSJA. 
Com as pessoas em situação de 
sem abrigo, o principal objetivo 
é o confronto do próprio 
consigo mesmo para que este 
possa construir percursos 
de vida dignos e confrontar-
se com a condição de “ser 
pessoa”.  É uma intervenção 
que pretende potenciar a 
autonomização da pessoa 
e a sua independência de 
apoios sociais, tal como com 
as famílias em situação de 
vulnerabilidade, para combater 
situações de crise.
Porque foram criadas as 
repúblicas sénior? 
As repúblicas sénior foram 
criadas para combater uma 
tendência atual da cidade 
lisboeta: o subaluguer, uma 
forma de aproveitamento 
das pessoas com alguma 
vulnerabilidade social. 
Os idosos com reformas 
mínimas e que pagam 
por um quarto valores 
altíssimos não conseguem 
garantir a satisfação das suas 

necessidades básicas. Muitas 
vezes nestes quartos não se 
pode usar a cozinha… e os 
idosos, nesta situação, terão 
de conviver com todo o tipo 
de pessoas, existindo por 
vezes violência financeira, 
psicológica e até física… Há 
que garantir a dignidade 
de vida e a dignidade de 
habitação. E o nome atribuído 
(república sénior) sublinha a 

capacidade de organização dos 
idosos, entre si, que habitam 
nestes apartamentos e vivem, 
de facto, numa verdadeira 
república.
Na verdade as pessoas idosas 
têm muito para dar e não 
apenas serem vistas como 
dependentes! O “repúblico” 
mais novo tem 77 anos e o mais 
velho 86... Afinal, a idade é 
apenas cronológica…
Onde as podemos 
encontrar e a quem se 
destinam? 
No momento, temos sete 
repúblicas a funcionar para 
os idosos nas freguesias de 
Arroios e da Penha de França 
e, brevemente, abriremos mais 
duas. Com o sucesso que temos 
obtido, fomos desafiados pela 
autarquia a abrir uma outra 
república destinada à pessoa 
em situação de sem abrigo, que 
sairá diretamente da rua para 
uma república.
Como é feita a integração 
nestas repúblicas?
Para ser admitido numa 
república, em primeiro lugar, 
a pessoa tem de querer. A 
vontade é o motor para a 
integração. Como estamos 
a falar de pessoas que já são 
utentes de outras respostas 
do Centro, conhecemos a sua 
condição social, e também 
são encaminhados pela Santa 
Casa da Misericórdia de 
Lisboa. Todos os habitantes 
são autónomos e já têm apoio 
de Centro de Dia. Eles gerem 
entre si a casa e partilham as 
despesas. A renda é paga pela 
Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa. O Centro Social garante 
a alimentação, a limpeza e a 
lavandaria.
Nos 15 anos em que dirige 
o Centro, e nos cerca de 
três desta aposta nas 
repúblicas, que boas 
memórias (e não tão boas) o 
motivam em cada dia?
A de uma pessoa idosa que 
teve um percurso de sem 
abrigo durante 25 anos… neste 
momento diz “estou bem e é 
aqui que quero acabar os meus 
dias, no vosso conforto…” Mas 
foi uma situação muito difícil 
de gerir, dois anos de relação 
direta  para o tirar da rua e 
acolhê-lo numa república. 
Por outro lado, tivemos um 
caso de expulsão numa 
república, após uma situação 
insustentável. Os casos de 
expulsão são definidos em 
conselho de repúblicas, isto é, 
são os próprios que votam e 
deliberam a expulsão. Tratava-
se de uma pessoa que teve 
um percurso de sem abrigo, 
com consumos, estável há 
uns anos, mas ao integrar 
uma das repúblicas desviou-
se de si própria e perturbou 
os outros residentes.   Sabe, a 
intervenção social faz-se de 
desafios! Sempre numa visão 
do outro numa perspetiva 
emancipatória e nunca 
assistencialista.

“ Na verdade as 
pessoas idosas 
têm muito 
para dar e não 
apenas serem 
vistas como 
dependentes! 
O “repúblico” 
mais novo 
tem 77 anos e 
o mais velho 
86... Afinal, a 
idade é apenas 
cronológica…”

ALEXANDRE SILVA

CSPSJA
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Infestação atinge escola pela segunda vez nos últimos seis meses

Os roedores foram descobertos na passada quinta-feira de manhã e duas escolas 
estiveram encerradas para desinfestação até esta terça. Mas a degradação das 
instalações marca o quotidiano dos alunos

“Quando entrámos de ma-
nhã vimo-nos confrontados 
com um conjunto de vestígios 
da presença de ratos – fezes e 
urina – no pavilhão Um e prin-
cipalmente na sala de professo-
res.” Foi este o cenário com que 
Manuela Alves, adjunta de di-
recção na Escola Secundária do 
Restelo, se deparou na passada 
quinta-feira de manhã. Pela 
segunda vez nos últimos seis 
meses, o estabelecimento de 
ensino foi invadido por roedo-
res e teve de ser encerrado para 
se efectuar uma desinfestação.

Numa ordem de serviço emi-
tida no dia 25, Júlio Santos, 
Director do Agrupamento de 
Escolas do Restelo, declarou 
encerradas a Escola Secundá-
ria do Restelo e, em medida de 
prevenção, a EB1 de Caselas. De 
acordo com o comunicado, não 
estariam garantidas “as condi-
ções de higiene e saúde públi-
ca devido ao ressurgimento de 
uma praga de roedores. Assim, 
serão tomadas as medidas ne-
cessárias dentro do perímetro 
escolar e serão alertadas as 
entidades competentes no que 
respeita ao espaço exterior en-
volvente, visto o problema ul-
trapassar os limites do recinto 
escolar”.

 Os alunos apenas foram in-
formados desta decisão da Di-
recção durante a última aula da 
manhã do mesmo dia em que a 
escola seria encerrada, apesar 
da anterior detecção da pre-
sença dos roedores. Desta vez, 
a praga deveu-se à ruptura de 
uma conduta de água na ave-
nida adjacente à escola. O pe-
ríodo de quarentena durou até 
segunda-feira, durante o qual 
uma empresa esteve presente 
na escola a realizar os proces-
sos de limpeza. Na terça-feira, 

Gonçalo Xavier

os alunos regressaram à escola.
A situação não aparenta ter 

afectado ou surpreendido a 
população deste estabeleci-
mento de ensino. No dia 30, as 
aulas recomeçaram dentro do 
normal. Os funcionários pro-
cediam às últimas limpezas dos 
diversos pavilhões e no piso da 
administração decorriam reu-
niões agendadas. A rotina da 
escola prosseguia como se nada 
de anormal se tivesse passado.

De facto, não se trata da pri-
meira vez que a Escola do Res-
telo é alvo de uma praga de ra-
tos. “A primeira vez foi no início 
de Setembro do ano passado, 
mas aí foi no exterior. Havia 
uma palmeira que estava morta 
e os ratos, como nos foi expli-
cado, aproveitam estas árvores 
para fazer um ninho”, esclare-
ceu Manuela Alves. “Mas aí, 
como sabíamos onde estavam, 
a intervenção foi mais fácil. 
Desta vez, como não sabíamos 
a sua localização, teve de ser 
posto o produto em vários sítios 
para prevenir.”

Mas Manuela Alves ressalta 
que as causas das pragas não 
residem na escola. Quanto à 

origem dos roedores, a adjun-
ta refere factores externos, no-
meadamente a localização dos 
edifícios próximo de um restau-
rante McDonald’s e o mato em 
redor de toda a área. Para além 
disso, destaca que a escola efec-
tua “uma manutenção regular” 
deste tipo de situações, embora 
fontes próximas dos alunos não 
tenham uma leitura consensual 
sobre a regularidade da contra-
tação da equipa de limpeza.

Frio, graffiti e amianto
Por outro lado, as instalações 

da Escola do Restelo apresentam 
diversas falhas ao nível estrutu-
ral. Uma das principais, como 
afirmam muitos estudantes, 
é o frio. “Isto é um gelo, não se 
consegue estar na sala sem estar 
com casaco”, queixam-se vários 
estudantes no pátio. “Está mais 
frio dentro da escola que cá fora, 
e há imensas salas que têm jane-
las partidas. A solução da Direc-
ção foi colocar sacos de plástico 
a tapá-las”, acrescentam. 

Ao visitar a Escola do Restelo, a 
degradação dos seus pavilhões é 
evidente, tanto no exterior como 
no interior. As paredes encon-

Secundária do Restelo 
invadida por ratos

tram-se rachadas, sujas e cober-
tas de graffiti. Muitas das janelas 
estão, como mencionado, parti-
das, bem como os estores. Todo 
o mobiliário aparenta ter anos 
e anos de desgaste. Já para não 
falar das coberturas de amianto 
que servem de tecto para várias 
salas de aula e para o bar.

Manuela Alves acusa o Estado 
pela falta de apoio, fazendo refe-
rência ao programa de remode-
lação da Parque Escolar, lançado 
em 2007 pelo Governo de José 
Sócrates. Segundo a adjunta a 
escola “esteve para ir ser inter-
vencionada estruturalmente, 
mas depois com a crise acabou 
por não ser incluída”.

Tanto os alunos como a Di-
recção reconhecem a necessi-
dade urgente de se renovar as 
instalações. No entanto, esta úl-
tima aponta que ainda só estão 
previstas “algumas pequenas 
intervenções ao longo de 2018”, 
mas que não serão suficientes 
para resolver os problemas es-
truturais da escola. Aos alunos 
e encarregados de educação, 
resta-lhes apenas uma opção: 
continuar a insistir na dignidade 
da oferta educativa pública.

GONÇALO XAVIER

A rotina 
da escola 
prosseguia 
como se 
nada de 
anormal 
se tivesse 
passado

Parlamento 
discute 
proibição 
de louça 
de plástico
Quatro projetos de lei 
avançados pelo PAN, PEV, 
PCP e BE que propõem a 
proibição do uso de louça 
descartável de plástico no 
consumo de refeições pelo 
setor da restauração, serão 
discutidos hoje no Parla-
mento. A proposta prevê, 
além de um prazo de um a 
três anos, a adoção alterna-
tiva por materiais biodegra-
dáveis. O PAN sublinha que 
os projetos apresentados 
pretendem “materializar 
aquelas que são as preo-
cupações da comunidade 
científica, associações não-
-governamentais de am-
biente e comunidade euro-
peia no sentido de se reduzir 
a dependência do plástico”. 
Estes projetos juntam-se à 
proposta de resolução do 
PSD que reivindica o alar-
gamento de prazos para que 
as empresas do setor se pos-
sam adaptar.

Produção 
atrasada 
de queijo 
da Serra
Os níveis de produção de 
queijo da Serra da Estrela, 
com denominação de ori-
gem protegida, demorarão 
anos a ser respostos, mas a 
qualidade não foi afetada 
pelos incêndios, garante o 
presidente da Associação 
Nacional de Criadores de 
Ovinos da Serra da Estrela 
(ANCOSE), Manuel Mar-
ques. As estimativas da AN-
COSE indicam que os incên-
dios de 15 e 16 de Outubro de 
2017 mataram mais de 8 mil 
pequenos ruminantes, entre 
ovinos de raças autóctones e 
alguns caprinos. A unidade 
de recria reúne atualmente 
130 fêmeas jovens. Dar-se-á 
prioridade à distribuição de 
reprodutoras aos criadores 
que perderam cabeças de 
gado nos incêndios, segun-
do a associação. As entregas 
de palha e ração estão já ser 
efetuadas e a ANCOSE prevê 
que os criadores recebam 
borregas na Primavera.
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Os temas centrais do programa juvenil incluem o desporto, o voluntariado, 
a empregabilidade, as artes, o conhecimento, o diálogo estruturado, o 
ambiente, a participação ativa e a mobilidade internacional

Trabalhar para os jovens, 
mas também com eles

Cascais, Capital Europeia da Juventude (CEJ2018)

Para 2018, Cascais tem prepa-
radas inúmeras iniciativas em 
torno do tema principal Glo-
cal Youth, pilar estruturante na 
decisão do Fórum Europeu da 
Juventude, que distingue pela 
segunda vez uma cidade por-
tuguesa depois de, em 2012, 
Braga ter tido o mesmo título. 
O Fórum Europeu da Juventude 
é uma plataforma de organiza-
ções juvenis de toda a Europa, 
onde Portugal está representado 
pelo CNJ - Conselho Nacional 
de Juventude.  A organização da 
CEJ2018 aposta, assim, na cele-
bração da identidade europeia, 
na mobilidade, na criatividade e 
no desenvolvimento pessoal dos 
jovens como objetivos estrutu-
rantes neste novo século. 

Exemplo deste compromisso 
com os jovens no subtema do 
voluntariado surge uma inicia-
tiva única no Mundo e que está 
a ser desenvolvida por jovens do 
concelho de Cascais, chamada 
Mafeking Talks. Catarina Mar-

Filipe Lima
ques Vieira, comissária da CEJ 
2018, à margem da cerimónia de 
abertura, afirmou que a organi-
zação por ela liderada pretende 
ao longo deste ano “trabalhar 
para os jovens, mas também 
com eles”, sublinhando, assim, 
a capacidade dos jovens casca-
lenses no desenvolvimento de 
iniciativas próprias.  

O desafio das 
Mafeking Talks

As Mafeking Talks querem dar 
a conhecer o que de melhor se 
faz no Esc(ou)tismo/Guidismo 
em Portugal e no Mundo, atra-

vés de conversas informais entre 
esc(ou)teiros e guias através de 
uma conferência de dimensão 
internacional. O esc(ou)tismo 
engloba os escuteiros católicos 
portugueses e os escoteiros por-
tugueses, sem confissão religio-
sa. O guidismo refere-se a uma 
vivência escutista exclusiva para 
raparigas.

Subordinada ao tema “Serás 
tu capaz de levar a mensagem?”, 
remete para uma reflexão im-
portante para o escutismo mun-
dial. A sua organização, agrega 
pela primeira vez em Portugal, 
elementos das três associações 
esc(ou)tistas portuguesas: Cor-
po Nacional de Escutas (CNE), 
Associação de Escoteiros de 
Portugal (AEP) e Associação de 
Guias de Portugal (AGP).

O nome Mafeking Talks surge 
do momento histórico “Cerco 
de Mafeking”, local da origem da 
visão de Baden Powell, fundador 
do movimento escutista mun-
dial, sobre o esc(ou)tismo, com 
a criação do Corpo de Cadetes 
de Mafeking. Trata-se de um 

desafio, para a organização tri-
partida, de promover junto dos 
“esc(ou)teiros/guias” uma refle-
xão sobre a coragem de assumir 
um quotidiano ativo tal como o 
fundador explica no livro Escu-
tismo para Rapazes: “Não é pre-
ciso haver guerra para se ser um 
útil explorador. Um explorador 
de paz tem muito que fazer - em 
qualquer ocasião e em qualquer 
lugar.”

Esta iniciativa vai decorrer a 
14 e 15 de Abril na zona central 
da vila de Cascais. Estima-se que 
cerca de 350 escuteiros estejam 
presentes ao longo do fim-de-se-
mana neste evento, que contará 
com 36 oradores, divididos em 
quatro palcos. Neste quatro pal-
cos irão decorrer diversas talks, 
com temas tão diversos como 
“Gestão de conflitos”, “Como 
posso ter dias de 36h” ou “Tec-
nologia e escutismo: Como po-
dem ser compatíveis”. Cada talk 
terá duração entre 10 e 20 minu-
tos, e pretende ser um espaço de 
partilha e enriquecimento para 
todos os envolvidos.

DR

DR

Queda do 
desemprego 
em Portugal 
Portugal é o terceiro país da 
União Europeia com maior 
quebra na taxa de desempre-
go. O país passou de 10,2% em 
Dezembro de 2016 para 7,8% 
no mesmo mês de 2017, com 
a Grécia e Croácia à frente, se-
gundo dados da Eurostat. 
A República Checa (2,3%), Mal-
ta e Alemanha (idem 3,6%) são 
os três países com a taxa de de-
semprego em Dezembro mais 
baixa por oposição à Grécia 
(20,7% em Outubro) e Espa-
nha (16,4%) que têm  os valores 
mais elevados da lista apresen-
tada pelo barómetro europeu.
O primeiro-ministro, António 
Costa, sublinha que é “mais um 
passo positivo”, mas reforça a 
necessidade de “dar continui-
dade às boas políticas seguidas” 
e baixar ainda mais as taxas de 
desemprego.

Ofício 
em debate 
Um ano depois do 4º Con-
gresso de Jornalistas, a reflexão 
sobre o ofício continua através 
do lançamento do livro que 
reúne conclusões, propostas e 
sínteses das intervenções nos 
vários painéis em debate no 
Cinema São Jorge, em Lisboa, 
em Janeiro de 2017. Fruto de 
uma iniciativa conjunta do Sin-
dicato de Jornalistas, da Casa 
de Imprensa e do Clube de Jor-
nalistas, o encontro de ontem 
que contou com a presidente 
da comissão organizadora, 
Maria Flor Pedroso (na foto), de 
novo no Cinema Jorge, procu-
rou apresentar, igualmente, os 
resultados das missões agen-
dadas para o pós-Congresso. 
Assim, as alterações ao Código 
Deontológico dos jornalistas fo-
ram já editadas. Também a par-
ticipação de vários jornalistas 
seniores no projecto educativo 
e de cidadania sobre Literacia 
Mediática está a dar largos pas-
sos para a partilha de experiên-
cias e técnicas na formação de 
professores do ensino secun-
dário. 

Lançamento 
de livro
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Aprender os costumes e a língua são dois dos desafios que rondam as 
pessoas que decidem sair do seu país de origem. Para este adido espanhol 
mudar de país, ainda que por um tempo limitado, é um desafio a que se 
propôs e vive-o de bom grado

Uma experiência 
Erasmus em família

Francisco Pérez Paz, diplomata espanhol

Entrevista
Mafalda Vieira Santos

“Muitos perguntam porque 
estudas português se já falas 
bem? Respondo, porque eu 
gosto de melhorar e de me 
aperfeiçoar, de no final ser 
capaz, não digo de escrever 
um livro, mas escrever um 
mail, cartas”, conta entre risos 
o adido da Defesa, Naval e 
Aeronáutica da Embaixada de 
Espanha em Portugal. Alguns 
são obrigados a mudar por 
razões profissionais e levam 
consigo as suas famílias que 
tem que passar pelo mesmo 
processo de adaptação à 
nova cultura. Outros, como 
Francisco Pérez Paz, defendem 
que “num mundo tão complexo 
como o atual, é importante 
compreender que o mesmo 
problema pode ter muitas 
soluções e todas elas podem ser 
válidas em função do contexto, 
da situação e do país”.

Fran, como lhe chamam a 
família e os amigos nasceu na 
Galiza, norte de Espanha, mas 

há muitos anos que vive em 
Madrid e já viveu em França 
e agora em Portugal. Mudar 
de país e aprender uma língua 
nova não o assusta e considera 
relevante para a educação dos 
seus dois filhos, que viveram, 
assim, “uma experiência 
Erasmus em família”.

Vindo de um país em que 
existem vários idiomas, o adido 
explica que “em Espanha o 
galego, o catalão e o basco 
são consideradas línguas. Em 
cada uma das comunidades 
autónomas são línguas oficiais. 
Depois as Astúrias reclama que 
seja reconhecida uma língua 
que se chama bable” mas isso 
ainda não aconteceu. Por isso, 
ainda que escreva com alguns 
erros, considera falar cinco 
idiomas. “O  meu espanhol, 
evidentemente, inglês, francês, 
português posso dizer não? e o 
galego.” 

Aprender uma língua não é 
fácil, mas quando se mudou 
para França esse não foi um 
desafio para si nem para a sua 
mulher que já tinham estudado 
a língua. Em relação ao 

português está a ser diferente 
porque, apesar de já ter tido 
aulas da vertente do Brasil, 
está a notar as diferenças com 
a língua-base. O mais difícil 
na aprendizagem da língua 
portuguesa para a maioria 
dos espanhóis é a fonética 
(por culpa das vogais abertas 
e fechadas), mas que para ele, 
como galego, o verdadeiro 
desafio foi a escrita “por causa 

da s, ç e z, que têm leituras 
iguais e dúvidas na utilização…”

Apesar de não ter necessidade 
de aprender português para 
sobreviver no seu dia-a-dia 
e no seu trabalho decidiu 
aperfeiçoar o que já sabia. 
“Facilita a relação com os locais. 
Se eu falar espanhol e não falar 

português eles percebem tudo 
mas é uma questão de ser 
melhor aceite no meio onde 
me estou a mover. Não é só 
uma questão de educação, mas 
de respeito pelo país pelo qual 
foste acolhido.”

Hoje os seus filhos, já adultos, 
são bilingues e acredita que 
“todas as crianças no mundo 
deviam ter oportunidade de se 
deslocar porque assim teriam 
uma mente mais aberta e 
compreenderiam melhor as 
decisões que tomam outros 
países conforme a cultura local 
e como foram educados.” 

Afinal, Francisco defende 
o duplo interesse de um 
mergulho noutras culturas. 
“Do ponto de vista profissional 
tem muito interesse o posto no 
estrangeiro e ter oportunidade 
de conhecer outro país, mas o 
mais importante é o [registo] 
familiar, fundamentalmente 
para os filhos, não só pela 
vantagem de aprenderem uma 
outra língua, mas conhecerem 
outras culturas… outros pontos 
de vista, diferentes em função 
da cultura do país.”

“Não é só uma 
questão de 
educação, mas 
de respeito 
pelo país”

MAFALDA VIEIRA SANTOS

Aos 48 anos, o leiriense Antó-
nio Pedro enfrentou o desem-
prego, em 2014, mas decidiu não 
se conformar e levar avante um 
sonho antigo. “Não me senti em 
condições para estar no fundo de 
desemprego, porque estar sem 
trabalhar não era uma opção. E 
decidi procurar um ângulo posi-
tivo… olhei para a situação como 
uma oportunidade para investir 
em mim próprio”, refere.

António Pedro começou a tra-
balhar ainda adolescente e “de-
dicou 33 anos de vida a uma em-
presa de construção, entretanto 
insolvente, por má gestão”. Apesar 
das dificuldades, o leiriense re-
corda que foi uma empresa que 
o ajudou na sua educação e que 
contribuiu para o seu “crescimen-
to pessoal e profissional”. 

As perspetivas de futuro tendo 
em conta fatores como a idade e a 
conjuntura económica não se afi-
guravam favoráveis. Foi então que 
surgiu a empresa de canalização 
a título próprio. “Logo em 2014, 
criei uma empresa a título indi-
vidual e investi num setor com o 
qual estava familiarizado.Ter uma 
empresa minha, fundada e criada 
com os meus valores é muito gra-
tificante. Acredito no que estou a 
fazer e na forma como o estou a 
fazer”, sublinha António. 

A empresa tem sede em Lei-
ria e abrange uma vasta área de 
intervenção. A prioridade do 
empreendedor prende-se com a 
satisfação do cliente. “Mantenho 
um laço de amizade com os clien-
tes, porque acredito que assim há 
a transparência necessária para 
que tudo corra bem. Quando o 
cliente me contacta é porque con-
fia no meu trabalho e é algo que 
tento respeitar”, realça. 

A experiência como gerente da 
sua própria empresa tem testado 
o empreendedor. “Agora a mi-
nha vida pessoal mistura-se com 
a profissional. E estes primeiros 
três anos têm um balanço posi-
tivo, sobretudo porque me sinto 
realizado no projecto e no traba-
lho sério.” 

Para António Pedro, a aposta na 
sua carreira profissional foi “uma 
decisão arriscada”, mas que está 
a recompensar o investimento.  
“Não deixei que a situação ditas-
se o meu caminho”, acrescenta o 
leiriense.

Começar 
de novo

Emprego

Adriana Pedro
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2018 será um ano de muitas emoções para a família 
real britânica. Depois do príncipe Harry, foi a vez 
da princesa Eugenie anunciar o noivado com Jack 
Brooksbank. A confirmação foi feita pelo pai, o príncipe 
André, Duque de York, através do Twitter

Dois casamentos 
e um nascimento

Novas celebrações na família real britânica

A princesa Eugenie, neta da 
Rainha Isabel II e do príncipe 
Filipe, Duque de Edimburgo, vai 
subir ao altar no próximo Outo-
no. A filha mais nova do príncipe 
André e de Sarah Ferguson foi 
pedida em casamento por Jack 
Brooksbank na ilha Calala, na Ni-
carágua, durante as férias de Ano 
Novo. 

Apesar de o namoro contar já 
com sete anos, Eugenie confes-
sou não estar à espera do pedido, 
que se deu banhado por “uma 
luz especial que nunca tinha pre-
senciado”.

O anel de noivado, que Euge-
nie exibe nas fotografias oficiais 
tiradas no Picture Gallery, no Pa-
lácio de Buckingham, não esteve 
presente no momento do pedido. 
“Encontrei um anel numa joa-
lharia e depois acabei por pedir a 
Eugenie em casamento sem esse 
anel”, referiu Jack Brooksbank em 
entrevista à BBC.

Após voltarem ao Reino Unido, 
o casal projetou o anel de dia-
mantes que rodeia a safira, que 
o noivo afirmou ser “tal como a 
Eugenie, porque muda de cor 
dependendo dos ângulos”. “Para 
mim, a Eugenie muda de cor, o 
que a torna numa pessoa incrí-
vel”, acrescentou.

O casal conheceu-se em Ver-
bier, na Suíça, durante umas fé-
rias na neve e desde aí mantem 
um namoro discreto, pois Jack e 

Adriana Pedro
Eugenie são ambos descenden-
tes de Thomas Coke, 2º conde 
de Leicester. A princesa ocupa 
atualmente a oitava posição na 
linha de sucessão britânica. Jack 
Brooksbank é embaixador da 
tequila “Casamigos”, a marca de 
George Clooney.

Os pais da princesa Eugenie, 
os duques de York, separaram-se 
em 1992. O divórcio concluiu-se 
em 1996 e ditou que a guarda de 
Eugenie e da irmã mais velha, 
Beatrice, passaria a ser partilha-
da igualmente pelo príncipe An-
dré e por Sarah Ferguson.

Primavera real
O enlace de Eugenie e Jack será 

o segundo casamento real do ano 
na capela de S. Jorge, em Wind-
sor, previsto para o segundo se-
mestre deste ano. A 19 de maio, o 
príncipe Harry e a ex-atriz norte-
-americana Meghan Markle vão 
trocar alianças perante o olhar de 
milhões de espectadores. 

De acordo com Meghan, o pe-
dido de casamento surgiu quan-
do Harry “estava a tentar assar um 
frango e de repente ele pôs um joe-
lho no chão, foi tão querido, natu-
ral e muito romântico”. Na entre-
vista feita pelo casal, após o anún-
cio do noivado, Meghan revelou 
ainda que aceitou de imediato o 
pedido de casamento do prínci-
pe. “Na realidade, eu mal deixei 
acabar o pedido. Eu disse ‘posso 
dizer sim, agora?’”, afirmou.

Harry e Meghan conheceram-se 
às cegas, através de uma amiga em 

comum, e após dois encontros, o 
filho mais novo do príncipe Car-
los e da princesa Diana conven-
ceu a atriz a partir numa viagem 
ao Botswana, no Verão de 2016. 
Os noivos relevaram que foi “di-
fícil manter uma relação à distân-
cia”, mas sempre que as agendas 
permitiam os dois encontravam-
-se. Meghan revelou já ter conhe-
cido a rainha e descreveu-a como 
“uma mulher incrível”.

Meghan Markle, de 36 anos, é 
filha de uma professora de ioga 
afro-americana e de um diretor de 
fotografia de séries de televisão e 
ficou conhecida pelo seu papel na 
série americana “Suits”. A atriz te-
ve de abdicar da sua carreira pa-
ra integrar a família real britâni-
ca e irá tornar-se cidadã do Reino 
Unido. Para além da nacionalida-
de, Meghan terá de ser batizada 
e crismada antes do casamento. 
Conforme dita a tradição, a noiva 
do príncipe terá de ser integrada 
na fé da igreja anglicana.

O príncipe Harry é o quinto na 
linha de sucessão ao trono britâ-
nico, após o seu pai, o príncipe 
Carlos, o seu irmão, o príncipe Wi-
lliam e os seus sobrinhos, George 
e Charlotte. Pouco tempo antes 
de subir ao altar, Harry será no-
vamente tio. O irmão William e a 
cunhada Kate, duques de Cam-
bridge, esperam o terceiro filho, 
que tem chegada prevista para 
Abril. O primogénito do casal, o 
príncipe George, será o respon-
sável por levar as alianças a Har-
ry e Meghan.

DR

A idade de ouro 
de Felipe VI
A 30 de janeiro, Felipe VI celebrou o seu 
quinquagésimo aniversário. Para assinalar a data, 
a Casa Real de Espanha divulgou imagens inéditas 
do seio familiar de Felipe, Letizia e as filhas

Felipe João Paulo Afonso de 
Todos os Santos de Bourbon e 
Grécia, rei de Espanha, fez 50 
anos, numa altura em que o 
país enfrenta o desafio separa-
tista da Catalunha, que reinvin-
dica a constituição de uma Re-
pública independente. Desde 
2014 no trono espanhol, Felipe 
foi proclamado rei de Espanha, 
depois de o pai, Juan Carlos, ter 
abdicado. Fruto do casamento 
de Juan Carlos e Sofía da Gré-
cia, o primeiro filho do casal 
nasceu em 1968, em Madrid.  

O aniversário do monarca 
serviu como pretexto para di-
vulgar fotos e vídeos do quo-
tidiano do rei, enquanto pai e 
homem da família. Nas ima-
gens vê-se a vida doméstica de 
Felipe com a esposa Letizia e as 
duas filhas, a princesa Leonor e 
a infanta Sofia. 

Apesar das comemorações 
do meio século de longevidade 
do rei Felipe VI, foi a princesa 
Leonor a protagonista de uma 
distinção histórica. A filha mais 
velha do monarca recebeu o 
colar com a Insígnia da Ordem 
do Tosão de Ouro, tradição co-
mum a todos os herdeiros ao 
trono espanhol, desde 1430. Fe-
lipe recebeu a mesma distinção 
com 13 anos e, na altura, profe-
riu o primeiro discurso ao país.  

O rei de Espanha enfrenta 
atualmente um momento de-
licado, que se prende com as 
aspirações independentistas 
dos catalães. A instabilida-
de remonta a Outubro do ano 

Adriana Pedro
passado, quando foi realizado 
um referendo de autodeter-
minação da Catalunha, consi-
derado ilegal por Madrid. Na 
mensagem televisiva dirigida 
aos espanhóis, Felipe VI acusou 
“determinadas autoridades” 
da Catalunha de “deslealdade” 
institucional. A 21 de dezembro 
de 2017, os independentistas 
ganharam as eleições regionais 
e mantêm uma posição que 
ameaça a unidade do país. 

A 19 de junho de 2012, Felipe 
VI anunciou no seu discurso de 
aclamação “uma monarquia re-
novada para um tempo novo”. 
Assim, Felipe tomou medidas 
como a auditoria externa às 
contas da Casa Real e o fim dos 
serviços em condições vantajo-
sas. Determinou ainda a dimi-
nuição do seu salário em 20%, 
de forma a acabar com a desi-
gualdade com os outros altos 
cargos do país. No início do seu 
reinado, o monarca não hesitou 
em retirar à sua irmã Cristina o 
título de duquesa de Palma, de-
vido ao seu envolvimento num 
caso de corrupção. 

Felipe VI, licenciado em di-
reito e com um mestrado em 
Relações Internacionais, pela 
Universidade de Georgetown, 
é comandante dos Exércitos da 
Terra e do Ar e Capitão de Cor-
veta na Armada. Em 2002 co-
nheceu  a jornalista divorciada 
Letizia Ortiz Rocasolano, com 
quem casou em 2004. Fruto do 
casamento nasceram a prince-
sa Leonor, em 2005, e a infanta 
Sofia, em 2007.

DR

Monarquia espanhola 
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Os bailarinos da Escola Superior de Dança estiveram 
em greve para reclamar as condições da instituição. Em 
causa está a segurança e higiene dos próprios alunos, 
professores e funcionários. Para já, a escola irá deslocar-
se para espaços cedidos pelo ISEL

Alunos de Dança 
contra a degradação 
da escola superior 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) acolhe bailarinos

Mais de 30 anos passaram des-
de da criação da Escola Superior 
de Dança (ESD) e os alunos re-
clamaram, no início de Janeiro, 
a degradação da instituição, ale-
gando que esta não proporciona 
as condições de segurança, higie-
ne e conforto necessárias aos alu-
nos, professores e funcionários.  

Até ao momento, o Instituto 
Politécnico de Lisboa (IPL) tem 
dado resposta a situações urgen-
tes, nomeadamente na reparação 
de infiltrações e ruturas pontuais 
na cobertura do edifício. “Pare-
ce inacreditável, mas caem pe-
daços de teto na nossa escola e 
o que fazem é meter umas cadei-
ras com umas fitas à volta do te-
to caído”, afirma Margarida Gar-
cez. E continua “não há aqueci-
mento, os estúdios são gelados e 

Sofia Mendes
nós não podemos fazer as aulas 
cheios de roupa, temos de estar 
à vontade. Claro que aquecemos 
antes de começar as aulas, mas 
o ambiente está tão gelado que 
só é bom para provocar lesões 
musculares”. 

Depois da greve organizada 
pelos alunos, a direção da ESD, 
pressionada pela Secretária de 
Estado do Ensino Superior, Fer-
nanda Rollo, vai finalmente mu-
dar-se para novas instalações, no 
ISEL, já no início do próximo se-
mestre, em Março.“Sobre a mun-
dança para Chelas [ISEL], a ver-
dade é que estou muito entusias-
mada, porque finalmente foi feita 
qualquer coisa e vamos sair da-
quelas condições”, declara Bea-
triz Dias. 

Situada no Bairro Alto, a ESD 
possui ainda um espaço a si desti-
nado no campus de Benfica, mas 
a direcção sempre se mostrou re-

ticente com esta mudança. “A ver-
dade é que existe um espaço des-
tinada à ESD no campus de Ben-
fica, mas a direção nunca quis 
mudar a escola para lá. Nunca 
quiseram sair daqui [Bairro Al-
to] porque dizem que só é bom 
para nós que a escola esteja si-
tuada num centro cultural como 
este. Mas nós não temos condi-
ções para continuar aqui, nem 
para fazer obras no edifício”, su-
blinha Beatriz. 

O avançado estado de degrada-
ção da instituição, torna inviável 
a sua recuperação e o Conselho 
Geral do IPL decidiu autorizar a 
venda do edifício da ESD, estan-
do em curso o processo de avalia-
ção do imóvel, por parte da Dire-
ção Geral do Tesouro e Finanças.

O calendário da nova obra de-
pende das autorizações governa-
mentais referentes à execução da 
mesma. O Politécnico de Lisboa 

está a preparar o lançamento do 
concurso de arquitetura do futu-
ro edifício destinado à ESD, no 
campus de Benfica.

O IPL vai entregar na Direção 
Geral do Ensino Superior o pro-
grama relativo à construção do 
novo edifício para a ESD. A cons-
trução do novo edifício  só será 
exequível com a receita da ven-
da do espaço no Palácio Pombal.

A criação da Escola Superior 

de Dança (ESD) de Lisboa data 
de 1983 e surgiu no âmbito de 
uma reforma no ensino artísti-
co, de onde nasceram também 
as Escolas Superiores de Música 
e de Teatro e Cinema, integradas 
no Instituto Politécnico de Lis-
boa (IPL). Desde a data da sua 
criação que parte da ESD se si-
tua no Palácio Pombal, conser-
vando alguma da sua arquitetu-
ra e espaços originais. 

MARGARIDA GARCEZ
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“As reações são diferentes 
e a magia é mesmo essa”

Dança contemporânea em Portugal

A dança contemporânea surgiu nos anos 60 no seguimento da dança moderna. Rompeu 
com todo e qualquer padrão rígido e pré-definido da dança clássica.  Não obedece a técnicas 
e liberta o bailaino de contar uma história,  dando-lhe espaço para se libertar e exprimir 

“Ao contrário da dança 
clássica, tipo o ballet, a dança 
contemporânea não pretende 
contar uma história, que é 
percetível a toda a gente da 
mesma maneira. O objetivo da 
dança contemporânea é que 
simplesmente se sinta alguma 
coisa”, afirma Joana Pinto, aluna 
da Escola Superior de Dança.

Em Portugal, a dança tem-se 
desenvolvido, essencialmente, 
a partir de finais dos anos 80, 
com a emergência de novos 
criadores. É caso partiular o 

Sofia Mendes
de Olga Roriz, que começou como 
bailarina clássica da Fundação 
Gulbenkian, e agora é uma das 
maiores coreógrafas portuguesas. 

Quando questionada acerca da 
valorização que o público português 
atribuia à dança contemporânea 
Joana acredita que “não é preciso 
estar dentro do meio para que possa 
ver um espetáculo destes. Basta 
estar aberto e disposto a envolver-se 
com os bailarinos em palco, aí sim, 
conseguirá sentir qualquer coisa”. 

“Para mim a dança é isso mesmo: 
sentir. Enquanto bailarina, ser livre 
para me expressar e, enquanto 
espectadora, fazer com que o 

público sinta qualquer coisa. As 
reações são diferentes e a magia é 
mesmo essa”. 

“Lembro-me numa altura de ter 
ido assistir a um espetáculo com 
uma amiga e de estarem lá várias 
crianças. Foi engraçado porque 
tanto eu como a minha amiga 
saímos de lá a chorar, enquanto que 
as crianças riam imenso. Depende 
muito do momento pelo qual se está 
a passar e da interpretação que se dá 
à peça”,  reforça Joana. 
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Estreou ontem em Portugal, A Forma da Água, filme que lidera a corrida aos 
Óscares com 13 nomeações. O luso-canadiano Luís Sequeira faz parte dos 
candidatos à distinção de “Melhor Guarda-Roupa”

Academia revela nomeações 
para os Óscares

90ª edição da magna cerimónia de Los Angeles

A Forma da Água, realizado 
por Guillermo del Toro, domi-
nou as nomeações para os Ós-
cares, marcando presença em 
13 categorias nos 90º prémios da 
Academia de Artes e Ciências Ci-
nematográficas de Hollywood. 
O drama foi nomeado para as 
categorias principais de “Me-
lhor Filme”, “Melhor Realização”, 
“Melhor Argumento Original” e 
“Melhor Actriz” (Sally Hawkins). 
Entre as nomeações de A Forma 
da Água encontra-se a de Luís 
Sequeira, o luso-canadiano que 
poderá receber a distinção de 
“Melhor Guarda-Roupa”.

Na lista das nomeações des-
tacam-se também Dunkirk, re-
conhecido com oito nomeações, 
Três Cartazes à Beira da Estrada 
com sete e A Hora Mais Negra e 
Linha Fantasma, que receberam 
seis.

A Forma da Água disputa a ca-
tegoria de “Melhor Filme” com 
Chama-me pelo teu Nome, A 
Hora Mais Negra, Dunkirk, Foge, 
Lady Bird, Linha Fantasma, The 
Post e Três Cartazes à Beira da 
Estrada.

Além de A Forma da Água, 
na categoria de “Melhor Reali-
zação” competem Christopher 
Nolan (Dunkirk), Greta Gerwig 
(Lady Bird), Jordan Peele (Foge) 

Gonçalo Xavier e Paul Thomas Anderson (Linha 
Fantasma).

Para o prémio de “Melhor 
Argumento Original” foram 
distinguidos Lady Bird (Greta 
Gerwig), Três Cartazes à Beira 
da Estrada (Martin McDonagh), 
Foge (Jordan Peele) e Amor de 
Improviso (Emily V. Gordon e 
Kumail Nanjiani).

Sally Hawkins partilha a no-
meação de “Melhor Actriz” com 
Frances McDormand (Três Car-
tazes à Beira da Estrada), Margot 

Desde as rosas brancas como 
símbolo de solidaderiedade 
às vítimas de abuso sexual aos 
discursos de Dave Chapelle e 
Janelle Monáe, e como já se tornou 
hábito nas cerimónias de entregas 
de prémios americanas, a política 
sobressaiu na noite dos Grammys, 
com vários artistas a demonstrar 
o seu apoio pelos movimentos 
sociais #MeToo e Time’s Up.   

No entanto, o momento mais 
marcante foi o da leitura de Fire 
and Fury, obra polémica sobre os 
bastidores da administração de 
Trump. Snoop Dogg, Cher, John 
Legend, Cardi B, DJ Khaled e Hillary 
Clinton leram, em tom dramático 
e jocoso, passagens do livro de 
Michael Wolff. A ala Trump reagiu 
rapidamente, com Donald Trump 
Jr., filho do Presidente, a comentar 
no Twitter: “Ler excertos de um 
livro de fake news [notícias falsas] 
nos Grammys parece ser um bom 
prémio de consolação para quem 
perdeu a presidência”.

Quem saiu vitorioso no 
domingo à noite em Nova Iorque, 
foi Bruno Mars com a conquista 
das seis distinções para as quais 
se encontrava nomeado. O cantor 
recebeu o gramofone dourado nas 
categorias mais importantes, entre 
elas “Álbum do Ano” (24K Magic), 
“Canção do Ano” (That’s What I 
Like) e “Gravação do Ano” (24K 
Magic). 

Em segundo lugar ficou Kendrick 
Lamar, que dominou as categorias 
de rap na 60ª edição dos prémios 
da indústria musical dos EUA. O 
rapper recebeu os galardões de 
“Melhor Álbum Rap” (DAMN.), 
“Melhor Canção Rap” (HUMBLE.), 
“Melhor Performance Rap” 
(HUMBLE.) e “Melhor Perfomance 
Rap Cantada” (LOYALTY, com 
Rihanna). Apesar de ser o favorito 
dos críticos, Lamar não ganhou 
disco do ano, para o qual também 
estava nomeado.

No campo do pop, Ed Sheeran 
foi reconhecido com os Grammys 
para “Melhor Álbum Pop Vocal” 
(Divide) e “Melhor Performance 
Pop a Solo” (Shape of You), 
derrotando Lady Gaga, Pink, Kelly 
Clarkson e Kesha nesta última. Já 
os The National foram distinguidos 
com “Melhor Álbum de Música 
Alternativa” (Sleep Well Beast) e 
The Weekend venceu “Melhor 
Álbum Urbano Contemporâneo” 
(Starboy).

Jay-Z foi a desilusão da noite, 
perdendo nas oito categorias 
para as quais estava nomeado. 
SZA, outra cantora aclamada pela 
crítica, foi também derrotada no 
prémio de “Artista Revelação”, que 
foi atribuído a Alessia Cara. Para 
além da entrega das distinções 
e de diversas actuações, a 
cerimónia apresentada por James 
Corden deixou no ar um rasto de 
contestação política embrulhada 
em muito humor.

60ª edição dos 
Grammys

Robbie (Eu, Tonya), Saoirse Ro-
nan (Lady Bird) e Meryl Streep 
(The Post).

Já na categoria de “Melhor Ac-
tor” estão nomeados Timothée 
Chalamet (Chama-me pelo teu 
Nome), Daniel Day-Lewis (Li-
nha Fantasma), Daniel Kaluuya 
(Foge), Gary Oldman (A Hora 
Mais Negra) e Denzel Washing-
ton (Roman J. Israel Esq.).

Na categoria de “Melhor Ac-
triz Secundária” estão destaca-
das Octavia Spencer (A Forma 

da Água), Mary J. Blige (Mud-
bound), Laurie Metcalf (Lady 
Bird), Allison Janney (Eu, Tonya) 
e Leslie Manville (Linha Fantas-
ma).

Para o Óscar de “Melhor Actor 
Secundário” estão nomeados 
Richard Jenkins (A Forma da 
Água), Willem Dafoe (The Flori-
da Project), Christopher Plum-
mer (Todo o Dinheiro do Mun-
do) e Sam Rockwell e Woody 
Harrelson (Três Cartazes à Beira 
da Estrada).

Na categoria de “Melhor Filme 
Estrangeiro” estão nomeados 
Uma Mulher Fantástica, de Se-
bastián Lelio (Chile), Nelyubov, 
de Andrey Zvyagintsev (Rússia), 
L’insulte, de Ziad Doueiri (Líba-
no), O Quadrado, de Ruben Os-
tlund (Suécia), e Corpo e Alma, 
de Ildikó Enyedi (Hungria).

Para o Óscar de “Melhor Filme 
de Animação” foram escolhidos 
The Boss Baby, Coco, A Paixão 
de Van Gogh, The Breadwinner 
e Ferdinando.

A cerimónia de entrega dos 
Óscares terá lugar a 4 de março, 
em Los Angeles, e será apre-
sentada pela segunda vez por 
Jimmy Kimmel. A transmissão 
do evento será um dos princi-
pais acontecimentos globais 
televisivos do mundo, prevista 
para mais de 225 países.

DR

O luso-canadiano Luís Sequeira é candidato a “Melhor Guarda-Roupa”

DR

Gonçalo Xavier
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Com um eterno 
brilhozinho nos olhos

Sérgio Godinho apresenta hoje Nação Valente no Chiado

Armazéns do Chiado acolhem o primeiro concerto de apresentação 
do 18º registo de estúdio de Sérgio Godinho. O cantautor subirá também aos palcos 
do Capitólio, em Lisboa, e da Casa da Música, no Porto

Sérgio Godinho toma hoje, 
pelas 18h30, a porta principal 
dos Armazéns do Chiado como 
palco para o primeiro concerto 
de apresentação do seu mais 
recente trabalho, Nação Valente, 
editado dia 26. O concerto, que 
será seguido de uma sessão de 
autógrafos no fórum Fnac, é 
de entrada livre e abre o ciclo 
de apresentações públicas do 
álbum, em Lisboa e Porto. O 
segundo destino em Lisboa será 
o Capitólio, 23 e 24 de Fevereiro. 
O Porto recebe o músico a 3 e 4 de 
Março na Casa da Música. 

O 18º registo de estúdio de 
Sérgio Godinho marca o regresso 

aos discos de originais, sete anos 
após o lançamento de Mútuo 
Consentimento. Segundo o 
próprio, o álbum resgata A 
Portuguesa mas quis-se longe de 
uma “conotação nacionalista, no 
mau sentido do termo”.

A convite do cantautor 
português, o novo disco conta 
com a participação de seis 
músicos enquanto parceiros de 
composição. No alinhamento 
estão David Fonseca, que compôs 
o tema Grão da Mesma Mó, Filipe 
Raposo, que cooperou em Noite 
e Dia e José Mário Branco, que 
escreveu Mariana Pais, 21 anos.

“Este disco surgiu com o 
propósito de divergir do meu 
universo musical”, sublinha o 

músico de 72 anos, apostado num 
relato do período pós-troika em 
Portugal.

É por isso que, no álbum 
produzido por Nuno Rafael e 
editado pela Universal, Sérgio 
Godinho assina somente letra e 
música de dois dos dez temas: 
Baralho de Cartas e Noites de 
Macau. Às restantes faixas, de 
cujas letras o cantautor também 
assume a autoria, à exceção de 
Delicado, com música e letra 
de Márcia, coube a composição 
de outros autores. São eles 
Hélder Gonçalves, parceiro em 
Artesanato e Nação Valente (que 
dá título ao álbum) e Pedro da 
Silva Martins em Até Já, Até Já.

Entre 2012, ano que precedeu 

PAULO SANTOS

Fábio Anunciação Mútuo Consentimento, e o 
lançamento de Nação Valente, 
Sérgio Godinho não esteve parado. 
O músico engrenou na ficção 
narrativa, publicando Vida Dupla, 
em 2014, e o romance Coração 
Mais que Perfeito, em Fevereiro 
do ano passado. Firmou também 
três discos: Caríssimas Canções 
(2013), cujo mote foi o seu livro 
de crónicas com o mesmo título 
(2012), Liberdade Ao Vivo (2014) 
e Juntos Ao Vivo No Theatro Circo 
(2015), em colaboração com 
Jorge Palma. Além da literatura 
e da música, Sérgio Godinho 
teve ainda uma passagem pelo 
cinema, integrando o elenco de 
Refrigerantes e Canções de Amor 
(2016), de Nuno Markl. 

O cenário da série é uma “Lisboa 
marginal”, onde as personagens “ex-
ploram novas experiências”, segundo 
a página da série. São cinco episódios, 
com cerca de 12 minutos cada, com 
“histórias independentes, mas que 
podem também formar um todo”. As 
personagens centrais têm entre os 16 
e os 26 anos, enquanto os realizado-
res têm idades compreendidas entre 
os 22 e os 31 anos.

O principal objetivo dos realizado-
res é “incitar um diálogo sobre uma 
geração nascida depois de 1990, que 

cresceu a ouvir que era especial e 
que lhe esperavam possibilidades 
infinitas de sucesso, uma garantia de 
estabilidade e de triunfos profissio-
nais e pessoais, alimentando-se uma 
identidade de protagonista”, referem 
os realizadores, que fazem todos par-
te da produtora Videolotion, a mesma 
do aclamado filme Verão Danado, de 
Pedro Cabeleira.

Os protagonistas da série são in-
terpretados por “uma nova geração 
de atores, menos conhecidos no pa-
norama nacional”, e que pretendem 
trazer “as suas próprias experiências 
e visões sobre Lisboa, algo essencial 

para desenvolvimento de uma pers-
petiva sincera e despretensiosa sobre 
um universo alternativo de Lisboa”.

O primeiro episódio explora a 
história de Rúben, protagonizado 
por Tomás Cabeleira e realizado por 
Tiago Simões. Trata-se de um jovem 
que vive na zona dos Anjos com a 
sua avó e que decide explorar a vida 
noturna da zona. O segundo prota-
gonista é João (Francisco Belard) que, 
aos olhos da realizadora Joana Peral-
ta, tenta organizar mais uma grande 
festa. No terceiro episódio, Margari-
da (Francisca) é retratada por Maria 
Inês Gonçalves como uma jovem em 

princípio de licenciatura. Já Nazim 
(Jadeja Pradeepsinh) é um vendedor 
de kebabs do Martim Moniz e conta 
com a realização de Victor Ferrei-
ra. No último episódio, Júlia (Diana 
Narciso) vive na agitada rotina casa-
-faculdade-casa, com a realização de 
Marta Ribeiro.

Esta série é já o quarto projeto do 
RTP Lab, uma iniciativa que pretende 
divulgar novas séries, unicamente em 
formato digital. Trata-se de “um labo-
ratório criativo e experimental, com 
novas formas de produção de conteú-
dos”. Qualquer pessoa pode submeter 
o seu projeto criativo através do web-

site. Com produções totalmente por-
tuguesas, vem fazer frente a grandes 
plataformas de séries e filmes online 
como a Netflix, inovando-se também 
como canal televisivo.

A primeira a estrear foi Amnésia, 
um thriller policial que conta a his-
tória da blogger Joana (Ana Vilela da 
Costa) que, no dia da publicação do 
seu primeiro romance, acorda com o 
namorado morto ao seu lado (Nuno 
Janeiro). Joana é acusada do homíci-
dio, mas sofre de amnésia crónica.

Também já está disponível na pla-
taforma a comédia #CasaDoCais, 
que trata, sem tabus, temas como “o 
sexo, o álcool, as drogas, as festas, a 
busca de emprego e o amadureci-
mento”. Conta com algumas caras 
conhecidas como os youtubers Ana 
Correia (Peperan) e Francisco Soares 
(KikoisHot).

Em Fevereiro, a última promessa 
do Lab é “Appaixonados”, uma série 
interativa, onde os espetadores terão 
a oportunidade de, através de uma 
app, decidir que casal fictício se vai 
envolver no episódio seguinte.

RTP aposta no digital
Séries portuguesas experimentais 

O RTP Play começou a transmitir esta quarta-feira a série 
Subsolo, que acompanha, através de cinco jovens realizadores, 
o quotidiano de outros cinco jovens lisboetas. Atores e 
realizadores menos conhecidos abraçam estórias invulgares

Laís Andrade

A venda de bilhetes ao públi-
co para o segundo concerto dos 
U2, na Altice Arena, a 17 de Se-
tembro, iniciou-se hoje, 2 de Fe-
vereiro, exclusivamente online, 
e também já esgotou em apenas 
duas horas. A anterior data, 16 de 
Setembro, também teve recordes 
de venda.

A digressão “eXPERIENCE 
+iNNOCENCE” promove o úl-
timo álbum da banda, Songs 
of Experience, e começa a 2 de 
maio, em Tulsa, nos Estados Uni-
dos, sendo a primeira data euro-
peia em Berlim, a 31 de Agosto. 

É a sexta vez que a banda ir-
landesa atua em Portugal. A pri-
meira foi em 1982 no festival de 
Vilar Mouros, tendo regressado 
em 1993, 1997 e 2005, no Estádio 
José de Alvalade. A última vez 
que atuaram em solo português 
foi em Outubro de 2010, no Está-
dio Cidade de Coimbra. 

U2: nova 
venda online 
esgotada

Os Metallica surpreenderam 
esta quinta-feira, o público por-
tuguês ao interpretarem o tema 
“A Casinha”, em homenagem ao 
recém-desaparecido Zé Pedro, 
dos Xutos e Pontapés, num dos 
concertos mais aguardados do 
ano em Portugal. A banda heavy 
metal, que está a realizar a se-
gunda parte da WorldWide Tour, 
atuou pela 11ª vez em terras lusas 
e apresentou o seu décimo álbum 
Hardwired… to Self-Destruct, 
num concerto na Altice Arena, 
que levaram os cerca de 19 mil 
espectadores presentes à loucu-
ra. O espectáculo foi concluído ao 
som do grande sucesso da banda, 
Enter Sandman.

Metallica 
e Zé Pedro
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Lider leonino diz-se vítima 
de terrorismo comunicacional

Pela primeira vez, 
o campeão de Inverno 
é verde

Bruno de Carvallho está a ser investigado por 
tráfico de influências e em causa estão as comissões 
das transferências de Junyo Tanaka, Bruno César, 
André Pinto e Rúben Semedo. A investigação foi 
confirmada em Novembro de 2017 e iniciou-se 
após denúncia de Paulo Pereira Cristóvão, antigo 
vice presidente do Sporting.  Nas redes sociais vai 
crescendo uma batalha paralela

À terceira foi de vez - o Sporting venceu a Taça da Liga. 
Depois de estarem em três finais da prova, os leões conseguem 
finalmente alcançar o triunfo que teimava em fugir. Na hora do 
desempate, depois de o 1-1 nos 90 minutos, só Podstawki atirou 
ao poste, comprometendo a vitória do Setúbal na prova

A história do futebol escre-
ve-se dentro das quatro linhas 
e a próxima não é excepção. O 
histórico de encontros entre as 
duas equipas, não era favoravel 
à formação leonina, no qual a 
equipa  sadina tinha consegui-
do dois empates e duas vitórias 
em quatro embates.  Sem Gel-
son, por lesão, e sem Acuña, 
por opção, Montero e Bryan 
Ruiz saltaram para o 11 titular, 
mas a equipa de Alvalade  en-
trou com o pé esquerdo na par-
tida sofrendo o primeiro golo 
logo no inicio de jogo (4’).

O avançado, assistido por 
João Teixeira, aproveitou uma 
desatenção da defesa do Spor-

Rita Santos Silva
ting, rodou e rematou à entrada 
da área, inaugurando o marca-
dor. Ainda no intervalo, Batta-
glia e Acuña saltaram do banco 
para o aquecimento. Quando 
Rui Costa apitou para a eta-
pa complementar, esses dois 
ocuparam os lugares de Bryan 
Ruiz e Rúben Ribeiro.  Triguei-
ra, com duas grandes defesas, 
impediu o golo ao avançado e a 
Fábio Coentrão mas, à terceira, 
Tomás Podstawski defendeu 
com a mão e o árbitro assina-
lou grande penalidade. 

Na conversão do castigo má-
ximo, Bas Dost não perdoou 
e fez o 1-1. Bruno Fernandes, 
ainda esteve perto se selar o 
triunfo da formação de Alva-
lade ao ‘cair do pano’, porém 
o internacional português não 

Rita Santos Silva

Uma meada 
cheia de nós

DR

JOSÉ CRUZ

Jorge Jesus conquista sexta vitória na final da Taça da Liga

O presidente do Sporting 
Clube de Portugal estará a ser 
investigado por ter recebido, 
alegadamente, comissões de 
transferências de jogadores do 
clube, que terão sido deposita-
das em offshore de Cabo Verde. 
A notícia foi confirmado pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica há cerca de dois meses 
e as investigações procuram 
deslindar  a movimentação da 
verba na meada do histórico 
das transferências do clube que 
continua a ser alvo de inquérito 
no Departamento de Investi-
gação e Acção Penal de Lisboa 
(DIAP). Entretando, o líder 
máximo dos leões, já reagiu no 
facebook, apelidando a notícia 
como “terrorismo comunica-
cional” , afirmando “ qualquer 
monte de esterco é livre de fazer 
denúncias e o DIAP, por lei, tem 
de investigar e isso não significa 
nada”. 

Em causa está uma denúncia, 
feita pelo antigo vice-presidente 
do Sporting, Paulo Pereira Cris-
tóvão, sobre a compra de Junya 
Tanaka, futebolista japonês que 
representou os leões entre 2014 

e 2016. Bruno de Carvalho terá 
recebido “luvas” no valor de 250 
mil euros acrescidos ao valor 
proposto pelo japonês. O joga-
dor, atualmente com 30 anos e 
a atuar no Vissel Kobe (Japão), 
terá sido proposto ao emblema 
de Alvalade por 500 mil euros, 
mas acabou por ser comprado 
por 750 mil euros. 

Para além deste jogador, tam-
bém a transferência de Bruno 
César, em 2015, esta a ser alvo 
de buscas. Pois segundo o atle-
ta leonino terá, alegadamente, 
entrado no Sporting a custo 
zero, embora o clube tenha 
desembolsado uma comissão 
de 1,3 milhões de euros para a 
sociedade Costa Aguiar Sports, 
que não estava registada como 
intermediária na Federação 
Portuguesa de Futebol.

A mesma investigação da PJ 
visa esclarecer os casos da co-
missão de 800 mil euros pagos 
no na transferência de André 
Pinto, vindo a custo zero do 
Sporting Clube de Braga, bem 
como a venda de Rúben Seme-
do. O clube de Alvalade terá re-
cusado 14 milhões de euros do 
Newcastle, preferindo vender o 
jogador ao Villarreal pelo mes-
mo valor. 

aproveitou uma boa assistên-
cia de Doumbia rematando 
ao lado da baliza, adiando a 
decisão final para a marca de 
grandes penalidades.  Sem re-
ceio, Jorge Jesus repetiu Coates 
e William, que tinham falhado 
as duas tentativas frente ao FC 
Porto. Podstawski, à terceira, 
atirou à barra, falhando a única 
das nove grandes penalidades. 

Assim William Carvalho fi-
nalizou e deu a primeira Taça 
da Liga ao Sporting, Jorge Jesus 
ergueu os braços e os indica-
dores ao céu, talvez dedicando 
o triunfo ao seu falecido pai. 
Era a sexta vez, nos últimos 
oito anos, que o treinador fes-
tejava a conquista deste troféu: 
cinco pelo Benfica e uma pelo 
Sporting.

Mercado de Inverno 
As entradas e saídas dos três grandes

SL Benfica 
Entradas - Nada a registar. 
Saídas - Lisandro López - DEF (Inter Milão, Itália); Pedro Pereira - DEF (Génova, Itália); Hermes - DEF 
(Grémio, Brasil); Filipe Augusto - MÉD (Alanyaspor, Turquia); Gabriel Barbosa - AVA (Santos, Brasil). 

Sporting CP
Entradas - Lumor - DEF (ex-Portimonense); Misic - MÉD (ex-Rijeka, Croácia); Wendel - MÉD 
(ex-Fluminense, Brasil); Rúben Ribeiro - AV (ex-Rio Ave); Montero - AV (ex-Tianjin Teda, China).
Saídas - Tobias Figueiredo - DEF (Nottingham Forest, Inglaterra); Jonathan Silva - DEF (Roma, Itália); 
Iuri Medeiros - AV (Génova, Itália); Alan Ruiz - AV (Colón, Argentina)

FC Porto
Entradas - Waris - AV (ex-Lorient, França); Paulinho - MÉD (ex-Portimonense); Gonçalo Paciência - 
AV (ex-V. Setúbal); Osorio - DEF (ex-Tondela).
Saídas - Tobias Figueiredo - DEF (Nottingham Forest, Inglaterra); Jonathan Silva - DEF (Roma, Itália); 
Iuri Medeiros - AV (Génova, Itália); Alan Ruiz - AV (Colón, Argentina)
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Em vésperas de nova edição dos Jogos, o Comité 
Olímpico de Portugal relembra o Plano de 
Integridade (inter)nacional para uma resposta 
eficaz aos crimes de manipulação do desporto e das 
apostas desportivas

Três velejadores portugueses estão presentes na competição 
que abraça agora a quinta etapa  de regresso a Hong Kong. Um 
trágico acidente marcou o final da prova anterior na chegada ao 
porto chinês. Agora, a luta continua rumo aos mares do Sul

Começou ontem, 1 de Feverei-
ro, a quinta etapa da competição 
da Volvo Ocean Race (VOR),em 
direção à cidade de Guangzhou, 
de onde seguirão outra vez para 
Hong Kong, a 5 deste mês. As 
equipas permanecerão três dias 
em Hong Kong, depois dando 
início à sexta etapa da prova em 
direção a Auckland, na Nova Ze-
lândia. 

Há três velejadores portugueses 
na competição, António Fontes 
na Scallywag e Bernardo Freitas 
e Frederico Pinheiro de Melo na 
Turn the Tide on Plastic (TTOP). 
Para a TTOP, a competição não 
está a ser fácil, encontrando-se na 
última posição. “Nós fomos bons 
nesta etapa, mas não tivemos sor-
te”, sublinhou a capitã Dee Caffari, 
na chegada a Hong Kong, no final 
de Janeiro. 

Na quarta etapa desta edição, 
um trágico acidente com uma 
traineira local manchou a compe-
tição e o pódio foi ocupado pela 
Scallywag (1º lugar), Dongfeng 

Maria Inês Domingos
(2º lugar) e AkzoNobel (3ºlugar). 
Na classificação geral, a Mapfre 
continua à frente com 33 pon-
tos, seguida da Dongfeng com 29 
pontos e Vestas com 23 pontos, 
que, entretanto, se retirou provi-
soriamente da prova, já que um 
dos tripulantes da traineira aca-
bou por morrer, no hospital, após 
a colisão.

Na quarta etapa que ligava a 
cidade de Melbourne, na Aus-
trália, a Hong Kong, o  veleiro do 
Vestas 11th Hour Racing seguia 
em segundo lugar quando coli-
diu com um barco de pesca, a 30 
milhas da meta, durante a noite. 
Phil Lawrence, diretor da corrida 
da VOR garante que o controlo 
da corrida não poderia prever a 
colisão nem avisar os tripulantes 
do Vestas, “pois não tem acesso à 
posição de qualquer outro navio 
no mar”.

Nenhum velejador da equipa 
sofreu ferimentos e depois de 
terem auxiliado no resgate dos 
pescadores, chegaram ao porto 
de Hong Kong pelos seus próprios 
meios com o auxílio do motor e 
já fora da competição. “Os nos-

sos pensamentos e condolências 
estão com as famílias e todos os 
afetados por esta trágica situação”, 
disse Mark Towill, co-fundador 
do Vestas. 

O veleiro do Vestas sofreu da-
nos graves no casco e a equipa 
está agora empenhada nas repa-
rações do veleiro e em cooperar 
nas investigações com a autori-
dade marítima de Hong Kong. 
Assim, a equipa não participou na 
corrida de porto em Hong Kong, 
que se realizou a 27 de Janeiro 
com a vitória do veleiro patroci-
nado pela AkzoNobel, e na quinta 
etapa que liga Hong Kong à cida-
de chinesa Guangzhou. 

Não é a primeira vez que o Ves-
tas se vê envolvido num acidente. 
Na edição da VOR 2014/2015, o 
veleiro patrocinado pelo gigante 
produtor de turbinas de energia 
eólica  encalhou num recife no 
Oceano Índico. Foram precisos 
seis meses de reparações e só se 
juntou à competição já no final, 
quando esta teve lugar em Lisboa. 
Não desistiu da competição que 
ficou marcada por falhas, acaban-
do na última posição. 

Os Jogos Olímpicos de In-
verno disputam-se entre 9 e 25 
de fevereiro, em PyeongChang, 
na Coreia do Sul. Para a XXIII 
edição dos Jogos Olímpicos de 
Inverno, o Comité Olímpico 
de Portugal (COP) reafirma o 
compromisso de promoção e 
implementação de integridade 
do desporto que apresenta em 
sessões dirigidas a todos os que 
se relacionam com o desporto. 

É a segunda vez que a Coreia 
do Sul recebe os Jogos Olímpi-
cos, 30 anos depois da edição 
de Verão em Seul. A cerimónia 
de abertura contará também 
com a presença da Coreia do 
Norte que, pela primeira vez 
em oito anos, voltará a partici-
par na competição. Esta edição 
ficará marcada pela união das 
duas Coreias, que têm um con-
flito de décadas, e irão marchar 
sob a mesma bandeira. Portu-
gal estará, pela primeira vez, 
representado em duas modali-
dades de Inverno. Arthur Han-
se, em esqui alpino, e Kequyen 
Lam, em esqui de fundo, são 
os atletas que vão representar 
Portugal nos Jogos Olímpicos 
de Inverno PeyongChang, 2018. 

A reafirmação do Plano de 
Integridade, apresentado há 

Mariana Carmo
já dois anos, pretende travar a 
manipulação de competições 
desportivas e prevenir a inte-
gridade nas apostas, que se 
perde quando os resultados são 
previsíveis. O COP reconhece 
a dimensão financeira dos cri-
mes de manipulação e apostas, 
pedindo firmeza no seu com-
bate, para conseguir manter a 
credibilidade e sustentabilida-
de do desporto e garantir uma 
resposta eficiente, por parte de 
organizações desportivas e au-
toridades públicas. 

O grande objetivo do Pla-
no de Integridade do COP 
centra-se no reconhecimento 
da violação da integridade do 
desporto e a manipulação de 
competições, na resistência aos 
“convites”, em qualquer posi-
ção que se assuma no despor-
to, desde atletas a dirigentes, e 
na denúncia dos aliciamentos. 
Este programa é apresentado 
em sessões de esclarecimento, 
orientadas para a ação, junto 
de atletas, treinadores, árbitros 
ou juízes e dirigentes, e procura 
incentivar a prática de desporto 
livre de manipulações ou in-
fluências externas, que segue as 
orientações de tolerância zero, 
do código sobre a prevenção de 
manipulação de competições, 
do Comité Olímpico Interna-
cional.

Artur Hanse representa Portugal na modalidade de esqui alpino nos 

jogos de PyeongChang 2018

Velas ao alto

Jogos Olímpicos de Inverno, 
PyeongChang 2018

Tolerância zero às 
práticas abusivas

COP

“Neste momento, ainda estamos a avaliar todas as nossas opções para retornar à corrida” disse Charlie Enri-

ght, co-fundador do Vestas

AFP

RTP

Bernardo Freitas e Frederico Pinheiro de Melo sabem que estão na maior e mais dura regata do mundo

Volvo Ocean Race
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Idosos mais afetados pelo pico da epidemia

O vírus da gripe matou 1300 
pessoas nas últimas cinco se-
manas nos hospitais portugue-
ses, números acima do expec-
tável para esta altura do ano, 
segundo o último relatório do 
Instituto Nacional de Saúde Ri-
cardo Jorge (INSA). De acordo 
com o INSA, a atividade gripal 
é de intensidade ligeira com 
tendência para estabilizar. Dos 
14 novos casos de infeção que 
deram entrada nas unidades de 
cuidados intensivos (UCI) - e 
em que é conhecido o seu es-
tado vacinal -, apenas um dos 
doentes estava vacinados.

Apesar do ligeiro decréscimo 
na mortalidade face ao início 
do ano, o número de óbitos por 
gripe permanece acima da linha 
de base (mortalidade espera-
da), mostra o último relatório 
do INSA. A diretora-geral da 
Saúde, Graça Freitas, garante, 
no entanto, que a estirpe não 
tem gerado situações gravosas 
e que os números registados 
“são normais para esta altura do 
ano”.

Tudo indica que o período de 

Gripe mata mais do que 
o esperado nos hospitais 
portugueses

Fábio Anunciação

Nas últimas cinco semanas, os hospitais portugueses registaram 
1300 mortes acima do esperado para a época. Porém, a actual 
actividade gripal é de baixa intensidade com tendência estável, 
para o Instituto Nacional Ricardo Jorge 

pico da epidemia já terá sido 
atingido. O boletim de vigilân-
cia epidemiológica da gripe, do 
INSA, denota que a atividade 
gripal da quarta semana de Ja-
neiro é superior à do ano passa-
do. Entre os dias 22 e 28 foram 
reportados 14 novos casos de 
internamento, 81 no total - re-
gisto semelhante ao da semana 
anterior -, pelas 27 unidades de 
cuidados intensivos que coope-
raram na vigilância da doença. 
Entre os infetados, oito tinham 
65 ou mais anos e 10 doença 
crónica subjacente.

A taxa de incidência de sín-
droma gripal fixou-se nos 48,7 
casos por 100 mil habitantes - o 
que de acordo com o relatório 
do INSA, corresponde a uma 
atividade epidémica baixa, com 
tendência estável -, ligeiramen-
te inferior ao da semana passa-
da (58,4 por 100 mil habitantes).

A estirpe predominante con-
tinua a ser do tipo B, com inci-
dência em 78% dos casos. Este 
vírus é, segundo Graça Freitas, 
“o menos agressivo” e está “as-
sociado a épocas gripais mode-
radas”. O vírus do tipo A também 
co-circula, embora sem carácter 
pandémico, uma vez que desde 

a época 2009/2010 se tornou 
“uma gripe sazonal”, sublinha a 
diretora-geral da Saúde. 

Das unidades de cuidados 
intensivos que colaboraram, 
desde o início da época foram 
detetados 81 casos de gripe. De 
acordo com as informações adi-
cionais (obtidas junto de 72 dos 
casos), 53% tinham 65 ou mais 
anos e 81% sofriam de doença 
crónica. Dos 40 casos em que 
foi possível conhecer o estado 
vacinal dos infetados, apenas 
seis estavam vacinados contra a 
gripe sazonal.

O cenário europeu relativo à 
terceira semana de 2018 revela 
que a intensidade da epidemia 
variou em todo o continente. 
No que se refere à distribuição 
geográfica, a maioria dos países 
reportou atividade gripal dis-
seminada de baixa intensidade 
e observou-se um decréscimo 
do número de casos reportados 
nos sistemas de vigilância de 
base hospitalar. Dos 19 países 
em que foi possível conhecer o 
impacto da epidemia, o bole-
tim de vigilância epidémico da 
gripe revela que a mortalidade 
esteve acima do esperado no sul 
da Europa e no Reino Unido.

LUSA

Relatório do INSA sobre a época gripal deste ano revela que os idosos são o grupo mais afetado mas também 

o que mais adere ao projeto de imunização da epidemia

Chuveiros podem 
estar na origem das 
novas contaminações
A causa mais provável para o surto de legionella 
no Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa, são os 
chuveiros ou torneiras, avançou a diretora-geral 
da Saúde. O número de doentes infetados são no 
total 15, nove mulheres e seis homens, três deles  
internados em cuidados intensivos 

Para Graça Freitas, diretora-
-geral da Saúde, a possível cau-
sa para o surto de legionella do 
Hospital Cuf Descobertas reside 
nos chuveiros ou nas torneiras 
do edifício. Confirmando-se que 
a fonte foram os chuveiros, o sur-
to de legionella deverá ter uma 
menor proporção do que o que 
afetou o Hospital de São Francis-
co Xavier em Novembro de 2017, 
declarou a diretora-geral. “Para 
além das medidas curativas, de 
esterilização das águas quentes 
sanitárias, foram também toma-
das medidas de proteção, como 
a suspensão do uso do duche”, 
frisou Paulo Gomes, diretor clí-
nico adjunto da Cuf Descober-
tas.

Até ao momento foram diag-
nosticados 15 casos de doença 
do legionário, nove mulheres e 
seis homens, identificados na 
última semana. Paulo Gomes 
detalhou entre os infetados 
duas doentes que tinham esta-
do naquela unidade “há umas 
semanas” e duas funcionárias 
auxiliares de saúde. “Todas as 
quatro estão estáveis e com 
prognóstico positivo”, afirmou. 
Além destas um homem de 69 
anos, que tinha estado internado 
no hospital privado, e a uma mu-

Maria Inês Costa
lher de 60, acompanhante de um 
doente. Não se conhecem ainda 
as circunstâncias afectas aos úl-
timos identificados. 

Em Novembro de 2017 terá 
sido uma das torres de arrefeci-
mento do São Francisco Xavier a 
responsável pelo surto de legio-
nella que causou 56 infetados e 
vitimou seis destes. “Podemos 
com um elevadíssimo grau de 
probabilidade dizer que foi a 
água de pelo menos uma das 
torres que terá provocado o sur-
to, uma vez que a bactéria que 
estava na água é geneticamente 
indistinguível à que estava pre-
sente nas secreções dos doentes”, 
referiu Graça Freitas à Lusa, na 
altura do surto. 

A legionella é a bactéria res-
ponsável pela doença dos legio-
nários, um tipo de pneumonia 
grave que se inicia com tosse 
seca, febre, arrepios, dor de ca-
beça, dores musculares e dificul-
dade respiratória, podendo tam-
bém aparecer dor abdominal e 
diarreia. O período de incubação 
da doença é de cinco a seis dias 
após a infeção, podendo mesmo 
ir até dez dias. A bactéria pode 
ser contraída por via aérea, mais 
precisamente através da inala-
ção de gotículas de água ou por 
absorção de água contaminada. 
Mesmo grave, a doença tem tra-
tamento efetivo. 

DR

Surto de legionella 

Hospital Cuf Descobertas em Lisboa


