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Com a queda do recém-elei-
to Governo de Passos, Por-
tugal precisa de uma nova 
solução governativa. A Euro-
pa e os mercados exigem uma 
decisão de Cavaco, enquanto 
Costa espera o regresso do PR 
da Madeira
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Paris acorda hoje no terceiro de dia de luto  com a solidariedade mundial à sua dor.  A derrota 
da ameaça do terror exige união de esforços de toda a comunidade internacional. Tudo para 
que não se repita outra sexta-feira, 13, em que morrem 129 pessoas, num atentado terrorista 
que espalha a morte em sete locais diferentes da capital francesa 
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A capital parisiense vive hoje o seu terceiro dia de luto, 
após o ataque de dia 13, considerado o mais mortífero, 
no Ocidente, desde o 11 de Setembro, nos EUA, 
ultrapassando o atentado, no metro de Madrid, em 2004

Derrotar  
a ameaça 
do terror 
em Paris 
que sangra 

Atentados simultâneos numa capital europeia
Agendado para as 20h45 do dia 
13 de Novembro, sexta-feira, no 
Bataclan Café, em Paris, o con-
certo dos Eagles of Death Metal 
começou depois da hora e ter-
minou com um tiroteio levado a 
cabo por quatro homens arma-
dos com AK-47’s, num conjunto 
de ataques terroristas, reivindi-
cado pelo Estado Islâmico, que 
até à data fez 132 mortos e cerca 
de 350 feridos.

Para além do Bataclan Café, no 
mesmo dia e pela mesma hora, 
são também atacadas as espla-
nadas dos restaurantes Le Petit 
Cambodge e Casa Nostra, na Rue 
de Charonne é reportado um ti-
roteio e nas imediações do está-
dio de França (durante um jogo 
que opunha a selecção francesa 
de futebol à alemã) três homens 
fazem-se explodir.

O presidente francês, François 
Hollande, anuncia de imediato 
o estado de emergência, fecha 
as fronteiras nacionais, declara 
três dias de luto nacional e con-
sidera os atentados “um acto de 
guerra” contra a França e contra 
o Ocidente.

Manuel Valls, primeiro-mi-
nistro francês, declara também 
guerra ao terrorismo, toma me-
didas excepcionais com ataques 
aéreos a Raqqa, na Síria, visando 
posições estratégicas do auto-
-proclamado Estado Islâmico, 
acautela o seu povo a propósito 

Pedro Pinela
de novos atentados nos próximos 
dias e assegura que a guerra que 
agora se enceta será ganha.

Putin e Obama estreitam re-
lações à margem da cimeira 
G20, em Antalaya, Túrquia, dois 
dias depois do massacre, numa 
conversa de 35 minutos em que 
concordam em discordar das 
suas estratégias face ao objectivo 
último de eliminar os extremistas 
islâmicos.

“Compreendemos bem que 
derrotar a ameaça do terror e 
ajudar milhões daqueles que 
perderam as suas casas só é pos-
sível unindo os esforços de toda 
a comunidade internacional”, 
declara o presidente russo, cor-
roborando as palavras do chefe 
de estado americano, porém 
omitindo a “transição pacífica 
na Síria” em que Obama insiste, 
aludindo ao governo de Bashar 
al-Assad.

A solidariedade para com as 
vítimas é ilustrada pelo colapso 
dos centros de doação de san-
gue de Paris, pelas homenagens 
de vários países nos dias que se 
seguiram, pelo congelamento 
do défice francês, em termos 
económicos, e pela agregação 
de várias nacionalidades na luta 
contra o radicalismo islâmico. 

França notificada  
antes do atentado 
Mostefai, o terrorista morto no 
atentado de sexta-feira 13, já não 
era desconhecido das autorida-
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des francesas. Fonte oficial turca 
assegura que, em Dezembro de 
2014 e em Junho de 2015, ofere-
ceu informações sobre quatro 
suspeitos de terrorismo, pedidas 
por França, acrescentando um 
quinto elemento, Omar Ismail 
Mostefai.

“Foi só depois do ataque em 
Paris que as autoridades turcas 
receberam um pedido de mais 
informações acerca de Mostefai 
por parte da França”, garante 
a mesma fonte, que até à data 
não tinham recebido feedback 
por parte das autoridades fran-
cesas.

“Não é o momento de jogar 
ao jogo das culpas, mas somos 
obrigados a partilhar esta ressal-
va que a Turquia tinha feito em 
relação ao histórico das viagens 
de Mostefai” disse ainda à Al Ja-
zeera.

A decisão de Hollande
Recuando a 2013, início de Se-
tembro, discutia-se em França a 
importância duma votação par-
lamentar com o fim de discutir 
a intervenção de forças militares 
do país na Síria, apesar desta não 
ser compulsória para que a Pre-
sidência da República decidisse 
o impasse.

Este poder conferido ao ga-
binete presidencial francês não 
é exclusivo dos gauleses. Reino 
Unido e EUA regem-se também 
por esta política. Uns e outros 
levaram a parlamento ou con-
gresso uma decisão que consi-
deraram ter de passar por todos 
os intervenientes políticos re-
presentativos do seu povo, de-
mocratizando uma decisão que 
representa um compromisso tão 
premente como o da guerra.

Vitória histórica, 
democracia possível 

Pós-eleições na antiga Birmânia

Após anos de sufoco, respira-se um novo ar em Myanmar. 
Depois dos votos contados, falta à antiga Birmânia percorrer 
um caminho de negociação para alcançar a democracia

Após as primeiras eleições 
“livres” nos últimos 25 anos, a 
Liga Nacional para a Democra-
cia (LND) – partido liderado pela 
Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi 
– obteve uma vitória esmagadora 
sobre o regime militar, a União 
do Desenvolvimento e Solidarie-
dade (UDS). Com mais de 80% 
dos votos, o partido de Suu Kyi 
faz história em Myanmar, pondo 
fim a duas décadas de repressão 
imposta pelo anterior Governo. 
Mas nem tudo é claro num país 
que, até esta semana, estava des-
ligado da palavra “democracia”. 

Ao longo dos anos, os militares 
foram alterando a Constituição 
do país para seu proveito. Segun-
do a lei de Myanmar, 25% dos as-
sentos são reservados a militares, 
que também detém o controlo 
das pastas da Defesa, Interior e 
Fronteiras, leis que relativizam a 
vitória esmagadora da oposição.

A líder da LND está também 
impedida de se tornar Presidente 
do país. Os filhos de Suu Kyi pos-
suem nacionalidade britânica, 
o que para a lei é um aparente 
impedimento ao exercício de 
funções. A Nobel da Paz tomará, 
ainda assim, as decisões “acima 
do presidente”, dizendo que o 
cargo é “apenas um nome”.

O caminho ainda é longo mas 
a primeira pedra está lançada. 
O regime actual continuará no 
Parlamento até, pelo menos, fins 
de Janeiro, o que faz de Myanmar 
um dos países com maior demo-
ra entre as eleições e a formação 
de um novo Parlamento. Já es-
tão agendadas para discussão 
algumas leis que servem os in-
teresses do regime (sector ban-
cário, finanças) mas as opiniões 
dividem-se quanto às intenções 
dos militares. Os legisladores 
acreditam que a UDS não fará 

André Dias

Se há um português em cada 
canto do mundo, Myanmar 
não será excepção. Diana 
Borges, 28 anos, trabalha em 
Maungdaw, perto da fronteira 
com o Bangladesh. É voluntária 
no Programa Alimentar 
Mundial da ONU, onde presta 
auxílio a populações sem 
acesso a comida e água.
Desde Julho no Estado de 
Rakhine, a voluntária tem 
uma impressão positiva da 
população. “As pessoas 
em Myanmar são bastante 
simpáticas e hospitaleiras, 
com um sorriso nos lábios. São 
também reservadas, o que se 
percebe bem considerando a 
história do país”, conta.
Segundo Diana, o processo 
eleitoral foi pacífico, apesar da 
“tensão latente” entre etnias no 
país. “Tentou-se que as eleições 

fossem tão normais e legais 
quanto possível”, revela. Embora 
não ignore que “houve o receio 
de que as eleições servissem 
de pretexto para acender 
conflitos”, num país a braços, 
desde 1948, com uma das mais 
longas guerras civis da História.
Em Rakhine, a população 
sente o ambiente de 
mudança. “As pessoas 
estão entusiasmadas, já vão 
celebrando. Muitos esperam 
que haja uma mudança real 
a sair destas eleições.” Na sua 
actividade, próxima da minoria 
muçulmana do país, Diana 
partilha a esperança de que 
as eleições sejam “mais um 
passo a favor da democracia” 
e que minorias como os 
Rohingya “passem a ser vistas 
com mais humanidade e 
justiça”. AD 

Heróis do (Myan)mar

alterações, havendo por outro 
lado quem pense, como diz a 
porta-voz do Instituto para a Paz 
de Myanmar, Ma Myo, que “o 
exército deixará o país cheio de 
minas legislativas”.

Os ventos da mudança sopram 
em Myanmar, mas a sua brisa 
demorará a ser sentida. A Cons-
tituição de Myanmar reconhece 
135 etnias, com outras tantas por 
reconhecer. Aqui se encontram 
os Rohingya, “minoria” muçul-
mana de mais de um milhão de 
pessoas, impedida de votar nes-
tas eleições. Estima-se que 4% da 
população seja Rohingya e, por 
isso, não reconhecida como ci-
dadã pelo Governo.

Somados os votos, nenhum 
muçulmano foi eleito para o Par-
lamento. A LND cedeu às pres-
sões da UDS no sentido de não 

ter candidatos muçulmanos nas 
suas listas. “Alguns dos candi-
datos, rejeitados pela comissão 
eleitoral da União, foram-no por 
motivos não muito claros”, conta 
Diana Borges, cooperante portu-
guesa em Maungdaw (ver caixa).

Através de discursos de medo, 
o regime tem espalhado o ódio 
contra os muçulmanos no país. 
Pelo meio, surgem grandes pro-
vas de um genocídio, durante 
décadas liderado pelo governo 
contra os Rohingya. Suu Kyi já 
prometeu defender as minorias 
religiosas no país, mesmo que tal 
venha a ser difícil. Assim, revela  
também a experiência de Diana 
Borges junto dos Rohingya. “As 
pessoas que aqui ajudamos só 
esperam que o que aí vem seja 
melhor para eles. Mas a esperan-
ça não é muita.”

Últimos números dão conta 
de 43 mortos no ataque 
reivindicado pelo auto- 
-proclamado Estado Islâmico.
No passado dia 12 de 
Novembro, o autoproclamado 
Estado Islâmico reivindicou 
o ataque a um bastião do 
grupo xiita libanês Hezbollah, 
no bairro de Bourj al-Barajané, 
subúrbio de Beirute. Segundo 
a Cruz Vermelha libanesa o 
número ascendeu aos 43 
mortos e a 239 feridos, numa 
segunda avaliação, sendo 
que muitos destes feridos 
estão em estado critico, 
podendo vir a engrossar o 
número de fatalidades. Este 
foi o ataque mais mortífero 
desde a guerra civil no 
Líbano (1975-1990). O exército 
libanês afirmou ainda que 
dois dos três jihadistas 
conseguiram rebentar os 
engenhos explosivos que 
usavam à cintura. Um terceiro 
foi encontrado morto debaixo 
dos escombros provocados 
pelas explosões, ainda 
envergando o colete de 
explosivos não detonados.

De acordo com declarações 
das autoridades libanesas, os 
bombistas fizeram-se explodir 
numa das horas mais 
movimentadas, destruindo 
várias artérias principais, o 
que dificultou a chegada de 
assistência. Isto fez com que 
as autoridades temessem 
que o número de vítimas 
pudesse vir a aumentar, 
uma vez que muitas se 
encontravam presas nos 
destroços resultantes das 
explosões.
No Twitter e outras páginas 
associadas ao Estado 
Islâmico, o grupo extremista 
assumiu responsabilidade 
pelo acontecimento, e 
informou que um dos 
bombistas conduzia um 
motociclo armadilhado. Este 
ataque faz crescer o receio 
de violência associada ao 
conflito na Síria, inflamando 
a instabilidade já patente 
na Líbia, uma vez que os 
diferentes grupos políticos não 
chegam a consenso quanto 
à escolha do Presidente do 
país. JL

Morre-se em Beirute

Hollande, porém, sabendo 
a priori que não tinha o apoio 
popular na matéria – segundo a 
imprensa francesa 64% dos cida-
dãos mostraram-se contra uma 
intervenção – decidiu por si só, 
fazendo uso dos seus poderes 
presidenciais.

O seu argumento maior era 
o de que “havia provas que in-
criminavam o regime de Bashar 
al-Assad pelo ataque com armas 
químicas perpetrado nos arredo-
res de Damasco a 21 de Agosto”. 
E, assim, justificava a necessida-
de de “pôr freio a um regime que 
comete um ataque desta nature-
za contra a sua população” e de 
“punir uma violação monstruosa 
dos direitos humanos”. 

Armas & Co.
Quando várias vozes se insurgem 
contra a apertada restrição de ar-
mas em França e na União Euro-
peia, a Comissão Europeia opta 
pela adopção de um pacote de 
medidas para reforçar o controlo 
de armas de fogo na UE, já pre-
visto na Agenda Europeia para a 
Segurança, mas acelerado na se-
quência dos atentados de Paris.

Entre outros, Donald Trump, o 
polémico candidato à presidên-
cia dos EUA, deixa em suspenso 
a frase  “se eles tivessem armas, 
se o nosso povo tivesse armas, se 
elas fossem permitidas…”, crian-
do um território fértil para a acei-
tação do uso de armas.

Por outro lado e de forma pa-
radoxal, os dados apontam para 
que, em 2014, a França tenha 
sido o terceiro maior vendedor 
de armas a nível mundial. Os 
Emirados Árabes Unidos são o 
país importador por excelência 
deste produto. 
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Aprovada a moção de censura, é 
agora tempo de Portugal formar 
um novo Governo. Com um “vazio” 
de poder no presente e escassas 
soluções no futuro, um acordo à 
esquerda liderado pelo PS parece a 
solução mais provável

Portugal 
na Costa 
bamba

Legislativas nacionais

As soluções viáveis são escassas. 
Um futuro Executivo liderado por 
António Costa é o único que parece 
reunir maioria parlamentar e um 
Governo constituído por iniciati-
va presidencial seria de um “cava-
quismo” insólito.

Os socialistas já planeiam um 
programa de Governo, após a as-
sinatura de acordos bilaterais com 
BE, PCP e PEV, assinados em se-

André Dias  
e Nuno Teixeira

Oposição interna: A ala Segurista
No seio do PS, os tempos de instabilidade que se vivem traduziram--se na votação de um “acordo à 
esquerda”. A formação de uma alternativa de Governo com o apoio do BE e do PCP foi votada e aprovada 
na Comissão Política do partido, recebendo cinco votos contra. Entre as rejeições ao acordo encontra-se, 
sem surpresa, grande parte da ala “segurista” do partido

A AE JAntónio Galamba 
Quem é: 
Deputado socialista de 1995 a 
2011, consultor de empresas e ex-
governador civil de Lisboa.

Porque votou contra:
Foi apoiante de Seguro, intervindo 
várias vezes em defesa do então 
dirigente. Comparou o acordo à 
esquerda a uma PPP e já justificou 
o seu voto contra, classificando 
o acordo PS-BE-PCP de “um erro 
político” em que o PS fica “prisioneiro 
da esquerda à sua esquerda”.

Eurico Brilhante Dias
Quem é: 
Professor universitário, antigo 
membro da Agência para o 
Investimento e Comércio Externo 
de Portugal (AICEP) e recém-eleito 
deputado do PS, pelo círculo de 
Castelo Branco. 

Porque votou contra: 
O antigo secretário nacional do PS 
expressou desde cedo o desejo de 
preferir Seguro como candidato a 
primeiro-ministro. Tem questionado a 
capacidade de Costa para liderar e 
unir um partido “dividido”. É um fiel 
opositor à formação de um governo 
de esquerda e defende o papel do 
partido na oposição.

João Proença
Quem é: 
Foi líder sindical da UGT durante 18 
anos, deputado socialista e assessor 
da AICEP durante o governo PSD-
CDS. É, com Bagão Félix, candidato 
aos órgãos do Montepio Geral.

Porque votou contra: 
Também ele membro da direcção 
do PS nos tempos de Seguro e, por 
isso, vítima do “golpe de Costa” 
para a liderança do partido. Várias 
vezes se manifestou contra esta 
alternativa de governo, ao duvidar 
que o acordo PS-BE-PCP aguente 
até ao final da legislatura. Com o 
acordo, Proença vê a UGT partilhar a 
influência no Governo para a CGTP, 
com ligações aos comunistas.

Álvaro Beleza
Quem é: 
Dirigente socialista, médico e ex-
presidente do Instituto Português 
do Sangue. Membro da direcção 
socialista liderada por António José 
Seguro.

Porque votou contra: 
O socialista começou por pedir, em 
Julho, que o retirassem dos lugares 
elegíveis a deputado para este 
mandato. Após a derrota do PS nas 
eleições, condenou a permanência 
de Costa como secretário-geral, 
acusando-o de “mau perder”. Beleza 
afirmou em Outubro ser candidato à 
liderança do PS contra Costa, apenas 
para o negar uma semana depois.

parado mas praticamente iguais no 
conteúdo. Todos os partidos assu-
mem as diferenças estruturais entre 
si – Jerónimo de Sousa (PCP) chamou 
ao programa do PS “uma alternativa 
nada patriótica e de esquerda” – mas 
em comum partilham uma vontade 
de ruptura com a austeridade da an-
terior legislatura.

Um regresso ao futuro
Entre as medidas já anunciadas pe-
lo acordo à esquerda está uma das 
mais proveitosas para o rendimen-

to dos portugueses, o aumento do 
salário mínimo nacional para 600 
euros, até ao fim da legislatura. Re-
gista-se também o fim dos cortes 
na função pública até 2016, medida 
que custará cerca de 450 milhões 
de euros aos cofres do Estado, di-
ga-se, mais do dobro do previsto 
pela coligação. A isto junta-se uma 
actualização nas pensões até 628 
euros e a redução da TSU para os 
trabalhadores.

A administração pública sofrerá 
ainda alterações nas leis laborais. 

Entre as medidas, o fim da mobi-
lidade especial, a revisão das ne-
gociações colectivas no sistema 
público e um combate ao em-
prego precário (como os “recibos 
verdes”), que representa 17% dos 
portugueses empregados, segun-
do a PORDATA. 

Serão também implementadas 
novas políticas fiscais. As novi-
dades afectarão as identidades 
particulares (aumento do nº de 
escalões do IRS, fixação do au-
mento máximo anual do IMI) e 

empresariais (redução do IVA da 
restauração para 13%, mais in-
centivos para as PME e empre-
sas no interior).

O acordo defende o fim das 
concessões e privatizações, um 
dos bastiões da esquerda. Prevê-
-se ainda a redução das taxas mo-
deradoras. São também aborda-
das questões como o aumento das 
áreas florestais com espécies au-
tóctones, a reposição dos quatro 
feriados eliminados e a “remode-
lação” do Plano de Transportes.
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A Outsider
Independente das guerras internas 
do partido, representa a força dos 
empresários a Norte do Tejo, e 
surpreende com o seu voto contra

SSalomé Rafael
Quem é: 
Presidente da Associação Empresarial 
de Santarém (NERSANT) e vice-
presidente da Associação Industrial 
Portuguesa - Câmara do Comércio e 
Indústria.

Porque votou contra: 
É o único voto contra sem ligações 
aos conflitos internos do partido. 
Enquanto presidente da NERSANT, 
está ligada indirectamente a 
grandes empresas nacionais, como 
a Renova. É porta-voz dos interesses 
pró-entidades patronais, o que pode 
colidir com os programas sociais de 
PCP e BE.

havia processos urgentes em cur-
so, como as privatizações, ou um 
Orçamento de Estado por aprovar. 
Todos os candidatos às presiden-
ciais censuraram as palavras de Ca-
vaco, dizendo que um Governo de 
gestão é “inconstitucional”.

Os ministeriáveis
Uma incerteza maior que a data da 
decisão de Cavaco será, a confir-
mar-se um Executivo de Costa, os 
nomes que o irão compôr.

Mário Centeno, o responsável 
pela economia do programa de 
Governo do PS e coordenador das 
negociações com a esquerda, é o 
mais apontado para Ministro das 
Finanças. Na pasta da Economia, 
as coisas são mais incertas, entre 
os economistas Caldeira Cabral e 
Pedro Nuno Santos. A vantagem 
recai sobre o primeiro, mas San-
tos tomou a dianteira nas negocia-
ções com a esquerda, um sinal de 
confiança do partido.

A eurodeputada Elisa Ferreira 
deverá assumir os Assuntos Eu-
ropeus, enquanto Vieira da Silva 
deverá tomar os Assuntos Parla-
mentares. No entanto, o ex-mi-
nistro é um forte trunfo do PS no 
Parlamento, onde o poderão que-
rer manter.

Nas pastas menos certas, a Edu-
cação pode ficar entregue ao “emi-
grante” Tiago Brandão Rodrigues, 
a Justiça para João Tiago Silveira e 
a Agricultura com Capoulas San-
tos. Um novo Ministério da Cultu-
ra poderá ficar a cargo de Marga-
rida Pinto Correia.

As medidas preocupam os 
mais críticos porque, a estas polí-
ticas despesistas, não se conhece 
um contraponto de receita. Estra-
nha-se, por isso, o cumprimento 
da meta dos 3% de défice, já que 
os princípios básicos de economia 
ditam que mais despesa significa 
menos receita e um balanço nega-
tivo das finanças públicas. A teo-
ria para o acordo é a de que o au-
mento da despesa do Estado cor-
responde a um aumento do poder 
de compra das famílias portugue-
sas e, com isso, estimula-se o con-
sumo que produza efeitos na eco-
nomia, pelo aumento de receitas 
provenientes dos impostos às en-
tidades empregadoras.

Novo Governo…  
para quando?
Apesar do acordo, um novo Go-
verno ainda demora a dar a Costa. 
Após uma criticada ida à Madeira, 
o Presidente da República conti-
nua o seu período de reflexão. Ca-
vaco Silva mostra-se relutante em 
indigitar um Governo liderado por 
Costa e por isso prossegue a “ron-
da” de opiniões junto dos ‘influen-
tes’ do país, de dirigentes sindicais 
a banqueiros.

Cavaco tentou, à sua maneira, 
tranquilizar os portugueses sobre 
um Governo de gestão, citando os 
exemplos de 2011, com Sócrates, e 
1987, onde ele próprio chefiou um 
Governo transitório por cinco me-
ses. Não sendo um caso inédito, co-
mo prova o PR, é também verda-
de que em nenhum dos exemplos 

(Des)acordo à esquerda

Transportes e água  
na linha dos “Verdes” 

A requalificação dos transportes é um dos pontos-chave defendidos pelo 
PEV e negociado com o PS. Na agenda dos “Verdes” destaca-se o sector 
ferroviário, enquanto os socialistas apostam no mar como “autoestrada” 
do comércio. Uma divergência que, afinal, não está distante do já 
planeado pelo anterior Executivo

Assinados em separado, os 
acordos PS-PCP e PS-PEV di-
ferem em apenas dois pontos. 
A não-privatização do sector 
da água e o desenvolvimento 
da rede ferroviária nacional, 
medidas caras a “Os Verdes”, 
acrescentam-se como pontos 
adicionais no acordo do PEV, 
havendo uma convergência 
imediata que revela cedências 
negociais quer do PS quer dos 
partidos da CDU. 
Esta última aposta num “recen-
trar da política de transportes” 
nas ferrovias, “quer para pas-
sageiros ou mercadorias”, pode 
ser lida como uma exigência do 
PEV ao PS, uma vez que o de-
senvolvimento das ferrovias na-
cionais, como agora é proposto, 
não figura em nenhuma parte 
do programa eleitoral socialis-
ta. Aliás, grande parte das pro-
postas de António Costa neste 
sector promove o desenvolvi-
mento de um outro: o marítimo. 
Para o PS, o mar é o futuro e o 
partido incentiva o transporte 
por esta via, com as chamadas 
“Autoestradas do Mar”. Já a CDU 
mostra reservas em relação ao 
uso das vias marítimas para 
mercadorias. O grau de polui-
ção associado a tais medidas 
de incentivo não condiz com 
os ambientalistas, que vêem na 
rede de comboios electrificada 
uma via mais eficiente.

O programa eleitoral do PS 
apenas refere, sobre o tipo de 
transporte que agora concerta 
com o PEV, “o desenvolvimento 
da ligação ferroviária ao porto 
de Sines”. Esta ligação já estava, 
no entanto, prevista para 2020-
2022 no Plano Estratégico de 
Transportes e Infraestruturas 
(PETI) elaborado pelo executi-
vo PSD-CDS.

O mesmo Plano prevê um 
investimento de 2639 milhões 
de euros no sector ferroviário, 
cerca de mais mil milhões que 
o atribuído à melhoria dos por-
tos marítimos nacionais. Justi-
ficado pela actual degradação 
das infraestruturas, o finan-
ciamento agora conferido ao 
sector não traz muito de novo. 
Afinal, “rever o PETI”, como 
pede agora a esquerda, pode 
significar apenas prosseguir a 
política de transportes planea-
da para os próximos cinco anos 
pelos anteriores executivos de 
Passos.

André Dias
Esta política não significa 

que as ferrovias sejam o inves-
timento favorito de socialistas 
ou sociais-democratas. Grande 
parte do desinvestimento feito 
no sector, e que agora obriga a 
um novo financiamento, avul-
tado, aconteceu no último Go-
verno socialista, como no caso 
da Linha do Tua. Entre outros, 
o troço que ligava o nordeste 
transmontano foi suspenso por 

Sócrates em 2008, tendo sido 
oficialmente desactivado du-
rante o Governo de Passos.

No que toca à não-privatiza-
ção da água, o acordo é unâni-
me. Enquanto a CDU apenas 
quer impedir a “mercantiliza-
ção” do sector, o PS apresenta 
medidas concretas e planeia 
dar autonomia de gestão das 
águas a algumas autarquias lo-
cais.

Ferroviária Nacional | 2020-2022
O Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas (PETI+) 

para 2020-2022 e aprovado pelo Governo PSD/CDS, prevê novas 

linhas ferroviárias no Interior e para o Porto de Sines, medidas 

apresentadas como novas pela esquerda
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Portugal volta a responder à maior crise de refugiados desde a segunda Guerra Mundial,  
acolhendo 4574 migrantes. Nunca as migrações atingiram uma complexidade e urgência 
humanitária como a actual

Em busca de uma vida melhor  
em Portugal 

Crescente movimentação de refugiados 

O número de pessoas que pro-
curam protecção em Portugal é 
de cerca de cinco centenas por 
ano. Um pequeno número em 
comparação com os 59,5 mi-
lhões de pessoas que, em 2014, 
foram forçadas a fugir do seu 
país. Há mais de duas décadas 
que o Conselho Europeu para 
Refugiados (CPR), sempre em 
cooperação com o Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR), procu-
ra minimizar as consequências 
das deslocações forçadas, em 
particular das pessoas acolhi-
das em Portugal.

Ao abrigo do Programa de 
Reinstalação do ACNUR, Por-
tugal já recebeu 39 refugiados, 
este mês. Estas famílias irão 
residir em Penela, Cacém e Lis-
boa e beneficiam do estatuto de 
refugiado, pelo que terão direi-
to a autorização de residência 
por um período de cinco anos, 
renovável.  Portugal tem vindo 
a desenvolver planos nacionais 
de integração, colocando en-
foque na saúde, igualdade de 

Laura Azevedo géneros e acesso ao mercado de 
trabalho, de modo a que exista 
uma total integração dos mi-
grantes.  

Algumas destas famílias fi-
caram a cargo da Fundação 
Assistência, Desenvolvimento 
e Formação Profissional de Mi-
randa do Corvo (FADFP MC) 
e outras ao Serviço Jesuíta aos 
Refugiados (JRS). Os programas 
de acolhimento e de integração 
terão uma duração de dez me-
ses que, em caso de insuficiên-
cia económica, continuarão 
a ser apoiados em condições 
idênticas às dos cidadãos por-
tugueses.

Ainda este mês, ao abrigo do 
ACNUR, estava prevista a che-
gada de mais uma família síria. 
Tal não aconteceu, porque a fa-
mília decidiu não embarcar no 
voo para Portugal.

Portugal irá acolher 4574 re-
fugiados, ao abrigo do Progra-
ma de Relocalização de Refu-
giados na União Europeia, até 
2017. Para o fim do mês, está 
prevista a chegada dos primei-
ros refugiados, acolhidos por 
este programa. Um grupo com-

posto por 30 pessoas que se 
encontram em Itália, segundo 
informações do Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras (SEF).

De acordo com o protocolo 
entre a Plataforma de Apoio aos 
Refugiados (PAR) e a Agência 
Nacional para a Qualificação 
e o Ensino Profissional (AN-
QEP) não são só as respostas 
imediatas de acolhimento que 
contam, é preciso intervenções 
com impacto médio a longo 
prazo, que possam permitir aos 
indivíduos construir novos pro-
jectos de vida em Portugal, ten-
do em conta que a qualificação 
é um requisito necessário para 
uma plena integração social e 
económica.

OIT devolve esperança 
aos refugiados
A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) é uma das nove 
agências da ONU que opera 
em Portugal e que tem vindo 
a encontrar soluções viáveis 
para esta crise de migrantes. Os 
principais objectivos passam 
pela criação de canais regulares 
de imigração que correspon-

dam às reais necessidades do 
mercado de trabalho e facilitem 
o reagrupamento familiar, uma 
maior supervisão dos contra-
tos de trabalho de migrantes, 
de maneira a prevenir o tráfi-
co humano e contrabando de 
migrantes e, por último, um 
compromisso entre os Estados-
-membros de dar assistência 
humanitária aos necessitados.

Vida e trabalho dignos
À medida que a crise de refugia-
dos continua, cresce a necessi-
dade de uma resposta que in-
clua intervenções humanitárias 
que proporcionem às famílias o 
acesso a meios de subsistência 
e empregos dignos. 

Até 2030 esta organização 
propõe tomar “medidas para 
erradicar o trabalho forçado, ga-
rantir a proibição de trabalho in-
fantil, incluindo o recrutamento 
e a utilização de crianças-sol-
dado”, refere Catarina Braga, 
perita da OIT.  Acresce ainda a 
conciliação das políticas sociais 
do trabalho, como “proteger os 
direitos laborais e promover um 
ambiente de trabalho seguro e 

protegido para todos os traba-
lhadores, incluindo os trabalha-
dores migrantes, em particular, 
as mulheres”, sublinha ainda.

A OIT tem vindo a desenvol-
ver um processo de globaliza-
ção com uma forte dimensão 
social. Assim é obrigatório pro-
mover oportunidades de tra-
balho digno, justo e produtivo, 
onde prevaleçam a liberdade, 
igualdade e dignidade.  Outro 
dos pontos fundamentais é de-
fender um trabalho digno para 
todos, com protecção social in-
tegrada, na qual os direitos de 
cada trabalhador sejam respei-
tados. Até porque se a  maioria 
dos migrantes tenta encontrar 
noutros países, melhores opor-
tunidades económicas e so-
ciais, o  aumento exponencial  
de refugiados da  Síria, força-
dos a deixar o seu país devido 
à extrema violência do conflito, 
exige soluções com uma escala 
ajustada à sua dimensão e ao 
potencial alarme social nos paí-
ses acolhedores.

Os dirigentes dos 28 Estados-
-membros da União Europeia 
(UE) e de 35 países africanos 
reuniram-se na semana 
passada, numa cimeira 
em Malta, para debater a 
crise dos refugiados. Assim, 
a UE pediu aos países de 
África que recebessem os 
migrantes deste continente 
em situação irregular na 
Europa, com a promessa 
de ajudas reforçadas ao 
desenvolvimento. Para 
incentivar o apoio aos 
migrantes, será oferecido 
apoio financeiro, logístico, 
mas também planos de 
reintegração direccionados 
às necessidades locais.
O objetivo deste encontro 
passou por estabelecer 
soluções para os migrantes, 
mas também manter a 
coesão no seio da UE, 
criando medidas que 
integrem os refugiados, 
já que os pedidos de 
asilo continuam a crescer 
e o fluxo de migrantes 
provenientes de África teima 
em não parar. LA

Europa e África 
debatem  
necessidades  
dos migrantes

Recado dos participantes nas comemorações do 70.º aniversário da ONU em Lisboa

PAULO C. SANTOS
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Joana Leandro

PAN rejeita PàF
Uma nova voz no Parlamento

As reuniões plenárias da Assembleia da Republica realizadas um mês depois das eleições de Outubro 
trouxeram profundas mudanças no cenário político nacional, ao ditarem o fim do Governo de Passos 
Coelho e Paulo Portas. André Silva, estreante nestas andanças, marcou a agenda 

Na intervenção  da passada 
semana, André Silva confron-
tou o então primeiro-ministro 
Pedro Passos Coelho com algu-
mas perguntas que integravam 
o programa eleitoral apresenta-
do pelo partido. Nesta primeira 
abordagem às bancadas parla-
mentares, o novo deputado ele-
gido quis sublinhar um compro-
misso maior para a protecção 
animal por parte de todas as 
forças políticas. 

André Silva começou por se 
dirigir a Passos Coelho ques-
tionando sobre o desemprego, 
afirmando que o flagelo já atin-
ge 1 milhão de pessoas, muitas 
excluídas ininterruptamente do 
acesso ao mercado de trabalho. 
Também as intenções acerca 
do mercado do sector da água 
foram interrogadas ao líder da 
coligação Portugal à Frente.

Uma das bandeiras do parti-
do foi a questão da mudança do 
estatuto legal dos animais que 
o líder do PAN quer dignificar, 
já que na lei actual são regidos 
como “coisas”. O então primeiro-
-ministro respondeu apenas que 
o executivo estaria disponível 
para proceder à alteração neste 
estatuto. Nesta linha, o executi-
vo também foi questionado se 
os gastos com os animais de esti-

mação poderiam ser deduzidos 
em sede de IRS. Passos Coelho 
apenas respondeu que partes 
dessas despesas já poderiam ser 
deduzidas pelos contribuintes, 
através das despesas familiares.

A protecção infantil face às 
corridas tauromáquicas, a re-
dução dos níveis de emissões de 
metano e a plantação de milho 
geneticamente modificado fo-
ram deixas que o único deputa-
do elegido pelo PAN semeou no 
Parlamento. No fim do plenário, 
embora não tenha respondido 
a todas as questões colocadas 
pelo PAN, o Governo em fun-
ções demonstrou abertura para 
encontrar novas abordagens 
nestas matérias, tendo em conta 
a “realidade e as restrições que 
ela oferece”.

Já na terça-feira, e com o fan-
tasma da queda do governo a 
pairar sobre a Assembleia, a in-
tervenção do deputado André 
Silva foi marcada pelo facto de 
que na sessão anterior, o então 
primeiro-ministro Pedro Passos 
Coelho não respondeu directa-
mente a nenhuma das questões 
do PAN. E aproveitou para re-
forçar que não votou contra um 
governo de direita, mas sim por 
este não ir ao encontro das pro-
postas do seu partido, contri-
buindo assim para que votasse 
na moção de rejeição proposta 

pelo PS. À saída da reunião ple-
nária que deitou abaixo a coli-
gação que governou Portugal 
nos últimos quatro anos, o líder 
do PAN afirmou que a posição 
tomada hoje vai muito para 
além de o partido se colocar à 
esquerda ou à direita.

Quando questionado sobre 
a retoma do diálogo com o PS 
de António Costa, André Silva 

voltou a sublinhar a disponibi-
lidade de diálogo com todas as 
forças políticas, rejeitando que 
tenha havido um acordo pré-
vio com António Costa, desde 
a reunião entre o PAN e o PS. 
André Silva avançou que “o diá-
logo que houve entre o PAN e 
o Partido Socialista foi apenas 
e só uma reunião institucional 
de apresentação dos partidos e 

André Silva votou a favor da moção de rejeição proposta conjuntamente pelo PS, BE  e PCP/PEV

Foram 70,140 eleitores que a 
4 de Outubro que votaram 
no partido Pessoas- Animais 
– Natureza (PAN), elegendo 
assim o deputado André 
Silva para a Assembleia 
da República. Foi a quinta 
força política mais votada 
nas eleições de 2015, 
conseguindo 1,4% dos 
votos totais dos eleitores. 
O partido já havia elegido 
um deputado nas eleições 
regionais na Madeira, em 
2011.
O PAN assume-se como 
sendo um partido 
“verdadeiramente altruísta 
e com intenções genuínas” 
face ao bem-estar de todos 

os animais e o cuidado 
com o meio ambiente e a 
ecologia. Pretende mudanças 
no paradigma geral  do 
estatuto dos animais e a 
consciencialização real 
da população para a sua 
relação com um meio 
sustentado.
Já o PEV, agrupa as 
preocupações ecológicas 
com a política mais à 
esquerda socialista. Alia 
as questões relacionadas 
com o meio ambiente com 
a intervenção do Estado 
e políticas de esquerda 
colectivista, contra a iniciativa 
privada e centralização de 
poderes no Estado. JL

Já não havia um partido 
ecologista? Saiba aqui as 
diferenças entre o PAN e o PEV

portanto nunca esteve em cima 
da mesa nenhum acordo nem 
qualquer tipo de posições con-
certadas”.

André Silva será chamado ao 
Palácio de Belém para conversar 
com o Presidente da Republica, e 
desde já defende que Cavaco Sil-
va terá de indigitar António Cos-
ta, com vista a uma estabilidade 
de governo, sendo que conside-
ra que esta decisão irá beneficiar 
mais o país do que um governo 
de gestão. “Aquilo que nos pare-
ce neste momento é que a solu-
ção que dá mais estabilidade ao 
longo da legislatura passa por 
indigitar [primeiro-ministro] o 
doutor António Costa. O senhor 
Presidente da República deveria 
tomar a opção que no enten-
der dele garantisse uma maior 
estabilidade para o país”, disse 
André Silva, vincando que “à 
data de hoje a única solução (...) 
que se vislumbra de estabilida-
de de legislatura é um Governo 
formado pelos partidos ditos de 
esquerda”.

Num comunicado divulgado 
na página da internet, o PAN 
justifica o seu voto de rejeição 
ao executivo afecto ao PàF. “Ao 
olharmos para as pessoas ape-
nas como recursos, estamos a 
fazer com elas aquilo que já fa-
zemos com os animais e com a 
natureza.”

DR
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O presidente da Associação de Comércio, Indústria e Serviços dos 
Concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos (ACIS), João Paulo 
Range, é um dos rostos do Projecto Conjunto de Modernização Comercial 
que quer abrir esta região ao domínio da experiência

Xperimenta Xira
João Paulo Range, empresário

Entrevista
Sara Lages Range

A ACIS aderiu ao programa 
Comécio Investe, lançado pelo 
Governo, que visa financiar 
projectos que modernizem o 
comércio. A par disso, a ACIS 
encontra-se a desenvolver uma 
nova identidade de marca, 
estratégia de comunicação e 
inovação para o concelho de 
Vila Franca de Xira. O slogan 
Xperimenta Xira é uma das 
possíveis apostas desta nova 
imagem que João Paulo Range 
defende como capital para 
a requalificação da sua Vila 
Franca. 
A ACIS tem 108 anos de 
existência. Sendo uma 
instituição centenária, a actual 
direcção é apenas mais uma 
no decorrer desses anos. E 
esta apostou, há dois anos, no 
projecto do Comércio Investe 
quando a legislação permitiu 
a candidatura das associações 
empresariais. 
Em que consiste este 
desafio?
O Comércio Investe é 
importante para a ACIS na 

medida em que esta pode 
contribuir para ajudar 
empresas comerciais em Vila 
Franca a poderem investir 
nos seus negócios e nas suas 
lojas. Ao mesmo tempo, a ACIS 
pode elaborar um projecto que 
venha a resultar numa melhor 
imagem e maior captação 
de pessoas para visitarem, 
fazerem compras e gastarem 
as suas economias na nossa 
região… E poderem vir a 
conhecer aquilo que nós temos 
de bom.
Quais as necessidades que 
conduziram à promoção 
desta iniciativa? 
Em termos comerciais, 
existem lacunas no sentido 
de que os negócios podem 
ser sempre melhorados. 
As imagens do negócio 
podem ser melhoradas, mas, 
basicamente, Vila Franca 
tem várias contrariedades 
que advêm do facto de ser 
uma região muito próxima 
de Lisboa e, por isso, é muito 
afectada pela concorrência 
e sedução comerciais que 
Lisboa comporta.  E as lacunas 
existem sempre na vida...

Foi uma tarefa difícil 
juntar os empresários ao 
Comércio Investe? 
Foi e é sempre difícil, pois 
as empresas têm de investir 
50% e, nos últimos tempos, as 
empresas da região não têm 
muitos recursos financeiros. 
E não são resistências, 
são mesmo dificuldades 
económicas. Mas conseguimos 
atingir os objectivos, 
fundamentalmente nas áreas 
da restauração e nas pequenas 
lojas (nos retalhistas), e 
estamos, praticamente, 
a 100% do objectivo de 
referência. Até ao final do ano 
esperamos atingir os 100%, 
até porque o programa obriga 
a uma resposta até dia 31 de 
Dezembro.
De que forma a Câmara 
Municipal de Vila Franca 
participa neste projecto?
A Câmara Municipal de Vila 
Franca é uma entidade que, 
desde a primeira hora, esteve 
do nosso lado, participou 
desde o início do projecto… 
Está envolvida em todas as 
acções deste e tem todo o 
interesse em que o projecto 

venha a resultar num 
acrescento de valor económico 
para a região.  Já a aposta da 
ACIS no Comércio Investe 
resulta da regulamentação 
que só permitia que fossem 
as associações empresariais a 
poderem promovê-lo.
Que identidade pretendem 
conferir à marca Vila 
Franca?
A marca está a ser elaborada 
e resulta de um conjunto de 

várias iniciativas por parte 
da IDEAS(R)EVOLUTION do 
IADE – Creative University, 
que esteve junto da população 
do concelho para tentar criar 
uma marca que possuísse uma 
identidade própria que se ligue 
na tradição, no território, na 
Lezíria, no rio… 

Há várias formas de adjectivar 
uma região, uma marca 
não. Uma marca tenta 
consubstanciar, apenas, aquilo 
que se pressupõe que venha a 
transmitir aos outros, aquilo 
que nós gostaríamos que 
eles pensassem de nós. Mas 
posso dar-lhe uma mensagem, 
digamos que uma imagem 
daquilo que é a marca Vila 
Franca: é experimentar - 
“Xperimenta Xira”.
Que estratégias foram 
utilizadas e quais os 
suportes?
A marca está praticamente 
pronta, mas o trabalho de 
distribuição e gestão da 
imagem estará pronto até 31 
de Dezembro e, depois, terá 
um trabalho subsequente. 
Afinal, estamos, ainda, num 
processo da criação de marca 
que começou há mais de um 
ano. As marcas são como um 
nascimento de uma criança, 
levam tempo. Estas dependem 
da capacidade e competência 
dos seus actores… E, portanto, 
ainda estamos a finalizar esse 
processo com o contributo 
do IADE, que nos orientou e 
a todos os actores da região. 
A marca é uma criação que é 
muito individual da associação, 
que só pode ser divulgada 
a partir do momento em 
que esteja concluída. Ainda 
não está, mas durante este 
percurso, tivemos encontros 
em sítios simbólicos de Vila 
Franca, nomeadamente a 
Câmara Municipal, a Biblioteca 
Municipal outros de bandeira 
da região. Simultaneamente, 
divulgámos o processo na 
imprensa e rádio regionais.
Como medem  
o desempenho num 
projecto de equipa?
Temos quatro objectivos 
que se relacionam com a 
caracterização daquilo que 
queremos que a marca atinga. 
A medição dos três primeiros 
objectivos é relativamente 
simples, consiste apenas 
em saber se se concretizou 
em termos de qualidade, de 
inserção na nuvem ou de 
visualizações durante um 
determinado período de tempo. 
O principal meio que vamos 
utilizar é a nuvem, a internet.  
E vamos recorrer a essa 
fórmula, pois as marcas têm 
de ser distribuídas para que 
possam atingir os mercados-
alvo… Além de estarmos a 
finalizar a marca, estamos a 
trabalhar na distribuição do 
produto-marca, e esse produto 
vai ser feito através de um 
portal. 
O único receio e ponto crítico 
actual é o quarto e último 
objectivo, e esse é um objectivo 
inovador, que implica a ajuda e 
a interligação com as empresas 
aderentes a este projecto e com 
todos os actores políticos da 
região. Esse quarto objectivo, 
sim, terá de ser medido dentro 
de dois, três anos. 

“As marcas 
são como um 
nascimento de 
uma criança, 
levam tempo”

ANDREIA MALTA
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Nova Direcção do Ateneu Artístico Vilafranquense quer sustentabilidade financeira

A principal instituição cultural recreativa de Vila Franca de Xira tem 124 anos  
e a sua nova direcção quer dias mais atenienses. Mais espectáculos, cultura  
e desporto no seu Ateneu, rendibilizando o espaço que assim pode assegurar  
a sua oferta aos jovens locais

O Ateneu Artístico Vilafran-
quense foi fundado em 1891 e, 
desde essa altura, tem tentado 
manter a cultura viva em Vila 
Franca de Xira. Após seis meses 
sem direcção, José António Fer-
reira tomou as rédeas daquela 
que considera ser “a principal 
instituição cultural recreativa 
de Vila Franca de Xira dedicada 
às artes”, com ajuda de um gru-
po “estável e competente para 
tomar conta do Ateneu”. Mili-
tar (na reserva) da Força Aérea 
Portuguesa, já foi professor de 
judo na União Desportiva Vi-
lafranquense (UDV), e aos 54 
anos assumiu, em Setembro de 
2014, o cargo de Presidente da 
Direcção do Ateneu Artístico 
Vilafranquense.

O actual presidente da insti-
tuição nunca tinha feito parte 
da mesma, nem como sócio, 
mas aceitou o convite para este 
desafio consciente da dimen-
são do Ateneu que conta com 
cerca de 900 sócios e disponi-
biliza actividades essenciais 
ao concelho. Uma banda, dois 
coros (um infantil e outro juve-
nil), uma escola de música com 
quase cem membros e uma es-
cola de dança, com uma classe 
desportiva de cerca de 50 alu-
nos, são pilares na vida cultural 
e lúdica dos vilafranquenses.

Ao longo dos anos, o Ateneu 
Artístico Vilafranquense tem 
tido dias financeiros difíceis, 
quase sempre dependente de 
subsídios. Agora, a nova Direc-
ção defende “a sustentabilidade 
financeira do Ateneu”, através 
da dinamização e divulgação do 
espaço enquanto sala de espec-
táculos com o propósito de ge-
rar receitas. Afinal, o auditório é 
“um dos maiores do concelho e 
dos melhores em termos acús-
ticos a nível nacional” e sua a 
partilha pode estimular o con-
celho em termos culturais.

Orgulho e motivação
Desde que a nova direcção to-
mou posse, em meados de Se-
tembro de 2014, já passaram 
por as bandas de   Jorge Palma e 
Ala dos Namorados, comedian-
tes como José Pedro Gomes e 
António Raminhos, estando já 
agendados concertos de Sérgio 
Godinho e Rita Guerra. 

José António Ferreira não es-
conde o orgulho no trabalho 
desenvolvido até agora. “Temos 
muito a fazer, mas acho que já 
fizemos alguma coisa, neste pri-

Margarida Costa

meiro ano.” E não é só através de 
cartazes com nomes famosos 
que o Ateneu pretende divulgar 
as suas instalações e activida-
des. Para além de acolherem es-
pectáculos de outras entidades, 
como o Centro para o Bem Es-
tar-Infantil (CBEI)  ou a Câma-
ra Municipal de Vila Franca de 
Xira, a colectividade desenvol-
veu também um núcleo de poe-
sia e escrita criativa. Igualmente, 
foram criadas parcerias com o 
agrupamento de escolas Rey-
naldo dos Santos (os alunos da 
escola vão ter aulas de teatro ao 
Ateneu) e com o ABEI (Associa-
ção para o Bem-Estar Infantil), 
disponibilizando aulas de dança 
e de guitarra aos jovens que fre-
quentam a instituição. 
A aposta num sistema de di-
vulgação de espectáculos tem-

-se traduzido num conjunto de 
mupis do Ateneu Artístico Vi-
lafranquense “espalhados pela 
cidade em pontos estratégicos”, 
na criação do website e da pági-
na do Facebook e na criação de 
uma newsletter para os sócios, 
“cortando nos encargos postais 
das anteriores cartas, também 
por motivos financeiros”. Nas 
palavras de José António Ferrei-
ra, “o balanço é positivo mas é 
uma luta diária, porque se algo 
correr mal, correm-se riscos fi-
nanceiros”.

Comunicação activa
A instituição pretende manter 
as parcerias que já tem com a 
comunidade local, tendo sem-
pre em vista novas oportunida-
des como a actual parceria com 
o Agrupamento de Escolas Al-

“Esta casa  não pode estagnar”

ves Redol, embora “esteja ainda 
numa fase muito embrionária”. 
Simultaneamente, quer ainda 
“melhorar o serviço da escolas 
de dança, música e de taekwon-
do”, não excluindo a hipótese 
de acolher novas actividades. 
“Sempre com o cuidado de não 
fazer concorrência àquela que é 
a instituição desportiva de Vila 
Franca de Xira por excelência, 
a União Desportiva Vilafran-
quense (UDV)”, sublinha José 
António Ferreira.

No entanto, a actual direcção 
termina o seu mandato em 2016 
e José Ferreira já fez saber que 
não tenciona voltar a candida-
tar-se. O seu desafio tem me-
tas claras: dar a volta, em dois 
anos, às finanças da centenária 
casa da cultura de Vila Franca 
de Xira.

O Ateneu  vilafranquense tem tido dias financeiros difíceis,muito dependente de subsídios

Olimpíadas da 
Matemática

Aumento  
de automóveis

Quatro jovens da equi-
pa portuguesa que partici-
pou nas Olimpíadas Ibero-
-Americanas de Matemática 
(OIAM), que terminam sába-
do na cidade de Mayagüez, 
conquistaram as medalhas 
de ouro, prata e bronze.
Francisco Andrade, aluno do 
12º da Escola Secundária do 
Padrão da Légua, em Mato-
sinhos, consegue pontuação 
máxima, ganhando medalha 
de ouro. A prata coube a Nuno 
Santos, aluno do 12º, do Colé-
gio Nossa Senhora do Rosário, 
no Porto. Alberto Pacheco, 
estudante do 11º ano do Co-
légio Paulo VI, em Gondomar, 
conseguiu medalha de bronze 
e ficou a um ponto da prata. 
“Portugal soma agora no seu 
histórico de participações nas 
OIAM, seis medalhas de ouro, 
todas elas alcançadas nos úl-
timos oito anos”, segundo da-
dos da Sociedade Portuguesa 
Matemática, que comemora 
agora 75 anos. 

O crescimento de 8,6% no 
parque automóvel levou a 
que haja, em média, por cada 
carro, 2,2 habitantes. No con-
junto de ligeiros e pesados 
são 6,1 milhões de viaturas. 
Em 2014, Portugal registou 
um total de 4 687 000 veículos 
ligeiros. Valor que traduz um 
crescimento de 372 mil veí-
culos, segundo o INE, e que 
foi acompanhada por uma 
quebra acentuada do uso dos 
transportes rodoviários.
Depois de uma quebra de 
matrículas novas em 2012 e 
2013, o ano de 2014 foi um 
dos melhores para a indús-
tria automóvel, já que se co-
mercializaram mais 34,8% 
veículos ligeiros de passagei-
ros e mais 42,2% comerciais, 
traduzindo -se em vendas de 
142 800 e 29 500. 

Privatização 
da TAP
Numa das ultimas acções 
do Governo de Passos Coe-
lho,  já rejeitado na AR, a 
Transportadora Aérea Por-
tuguesa (TAP) foi vendida ao 
consórcio Atlantic Gateway, 
ficando com 61% do capital 
da transportadora. Os direc-
tores Humberto Delgado e 
David Neelman irão agora 
injectar 150 milhões de eu-
ros, uma vez que a empresa 
se encontra em risco de não 
conseguir pagar salários aos 
10 mil trabalhadores, entre 
outras obrigações.

DR
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Onilda Tereso, empreendedora

Aos 64 anos, Onilda Tereso decidiu reinventar-se.  Depois de uma carreira  
como docente, criou uma marca de bolachas com história e provou que não existe 
idade para se ser empreendedor

Quando terminou a sua carreira 
docente, Onilda, achou que 
tinha de continuar a fazer 
alguma coisa. A sua primeira 
intenção era viajar muito mas, 
como não lhe foi possível, 
decidiu que tinha de continuar a 
trabalhar. Na altura, questionou-
se o que é que poderia fazer.  
“Foi numa daquelas noites em 
que não se consegue dormir que 
me lembrei que a minha avó 
fazia umas bolachas cujo sabor 
ainda hoje guardo na memória 
com muito afeto”. Recorda que, 
“quando ela as fazia a casa 
ficava sempre perfumada com 
aquele cheiro tradicional e dos 
afetos”.  Conseguiu recuperar 
a receita, mas achou que tinha 
uma obrigação para além da sua 
avó. Portanto, “se a minha avó se 
tinha fixado muito no sabor, eu 
também iria fixar-me no sabor 
mas tinha que lhe acrescentar 
algo relacionado com toda a 
minha vida profissional”. Assim 
sendo, considerou, também, 
que as bolachas deviam ser um 
veículo de cultura. E foi assim 
que criou estas bolachas com 
história 
O que é que distingue as 
bolachas ONILDA’S das 
restantes que existem no 
mercado?
Julgo que no mercado não 
existem nenhumas bolachas 

Marta Saramago 

Bolachas com história 
Aumento  
da dívida  
às farmácias

Diagnóstico 
ao cancro 
mais acessível

Pneumonia 
em alta

A dívida do Estado às far-
mácias portuguesas aumen-
tou 30% anunciou a Associa-
ção Nacional de Farmácias 
(ANF) esta sexta-feira, 13. “O 
valor em atraso ultrapassou 
132 milhões de euros no pas-
sado dia 10 de Novembro, 
contra os mais de 99 milhões 
vencidos no final de Outu-
bro”, afirma a ANF.
O comunicado destaca a dí-
vida da ARS do Norte, “cujo 
pagamento já regista três me-
ses de atraso, atingindo quase 
100 milhões de euros em falta”. 
O Alentejo e a região Centro 
são duas das regiões onde 
as dívidas a farmácias tam-
bém aumentaram. Na ARS 
do Alentejo, o valor vencido 
“ultrapassou 13 milhões de 
euros e há cerca de dois me-
ses e meio de pagamentos em 
atraso”, aponta a ANF à Lusa.

O Instituto de Ciências Nu-
cleares Aplicadas à Saúde 
(ICNAS) da Universidade de 
Coimbra anunciou uma par-
ceria com uma multinacional 
norte-americana para a sub-
missão de um novo meio de 
diagnóstico do cancro. O novo 
método formulado pelos in-
vestigadores de Coimbra tem 
um impacto expressivo na 
realização de exames em to-
mografia de emissão de posi-
trões (PE), que são essenciais 
para conhecer a fase em que 
o cancro se encontra. Possibi-
lita também uma maior pou-
pança pois tem um custo dez 
vezes inferior ao actual, tor-
nando o exame acessível a um 
maior número de pacientes.

O peso da pneumonia em 
Portugal justifica todos os 
alertas que marcaram as cam-
panhas de 12 de Novembro, 
Dia Mundial da Pneumonia. 
A percentagem de óbitos por 
pneumonia foi de 16,3%, em 
2014, a doença que mais mata 
em Portugal, enquanto no res-
to da União Europeia (UE) é o 
cancro do pulmão. O cancro 
do pulmão foi a doença que 
mais óbitos provocaram em 
todos os estados-membros da 
UE (40%), à excepção de Por-
tugal. Em território nacional 
morrem mais homens (56,1%) 
 que mulheres (43,9%) devido 
a doenças pulmonares.

como as minhas. A qualidade é 
bastante boa, o sabor é mesmo 
o tradicional e depois é todo 
este contexto cultural que 
elas transmitem. As minhas 
bolachas recorrem a receitas 
familiares, usando os meios 
artesanais de antigamente, 
e privilegiando matérias-
primas locais e nacionais, 
associando-as sempre à cultura 
portuguesa, cruzando vários 
patrimónios: o arquitetónico, 
o literário e o gastronómico. 
Os desenhos originais e os 
textos, sínteses biográficas ou 
descritivas que acompanham 
as bolachas e as suas 
embalagens, estão traduzidos 
em inglês, francês e espanhol. 
E são acompanhados por 
citações alusivas, em prosa ou 

em verso, com indicação do 
autor, assim como a referência 
a locais de interesse turístico, 
de modo a promover o nosso 
rico património cultural. 
Qual é o segredo da receita 
das suas bolachas e desta 
marca?
O segredo é muito afeto e 
muito cuidado na elaboração e 

depois os produtos de primeira 
qualidade. Eu queria exportar a 
marca, queria internacionalizá-
la… Neste momento ainda 
estou a dar os primeiros passos, 
pode ser que em breve existam 
novidades.  A minha intenção é, 
contribuir para a divulgação do 
património cultural português 
junto de consumidores 
portugueses , de estrangeiros 
que visitam Portugal e de 
comunidades portuguesas 
que vivem e trabalham no 
estrangeiro.
Qual tem sido a reação, às 
suas bolachas, por parte do 
público?
É engraçado porque as pessoas 
antes de comerem as bolachas 
ficam muito admiradas… tenho 
observado essa surpresa em 
eventos onde passa muita gente, 
como no caso do campeonato 
de surf em Peniche, e tenho 
tido a oportunidade de receber 
o feedback das pessoas que 
por ali passam, portugueses e 
estrangeiros.  Acho que existe 
ali um momento de hesitação 
antes de comerem as bolachas, 
com pena de irem “estragar” 
os desenhos, mas para os 
mais jovens pode ser divertido 
trincarem uma bolacha com 
o rosto de Fernando Pessoa… 
essa criança vais ficar com a 
imagem do poeta… porque 
não é só comer uma bolacha, é 
saboreá-la!

“O segredo é 
muito afeto e 
muito cuidado 
na elaboração 
e os produtos 
de primeira 
qualidade”

DR
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Os doces regionais 
mudaram-lhe  
a vida

Feira do Castanheiro 

Luísa Almeida viu a sua vida mudar após vencer 
um concurso de doçaria com castanha há seis anos. 
Agora, adoça a boca a turistas e marvanenses  
e garante o seu sustento

Há já trinta e dois anos que o município de Marvão promove  
um dos produtos mais característicos da região. E a Feira  
da Castanha volta a juntar milhares de pessoas na vila alentejana

DR

O Verão de S.Martinho parece 
ter abençoado o último fim-
-de-semana e todos aqueles 
que visitaram a XXXII Feira da 
Castanha em Marvão. O mo-
vimento é tal por estes dias na 
vila emuralhada que existe um 
autocarro para transportar visi-
tantes e muitos optam por fazer 
o percurso a pé. De outra forma 
o trânsito tornar-se-ia caótico. 
O evento, pioneiro em Portu-
gal, tem como objectivo home-
nagear este fruto, incentivar os 
produtores locais e divulgar a 
cultura própria do concelho.

A vila torna-se pequena para a 
quantidade de forasteiros que a 
visitam, todos os anos, no segun-
do fim-de-semana de Novembro. 
Contabilizaram-se cerca de 14 mil 
entradas e foram vendidos cerca 
de 5 toneladas de castanha.  Por-
tugueses de todo o pais e também 
um grande número de espanhóis 
são atraídos pelos doces, os vá-
rios magustos e o vinho tinto que 
os trazem ano após ano à feira. 
E nem a quebra na produção de 
castanha verificada nos últimos 
anos, devido à falta de chuva e às 
altas temperaturas, impediu que 
o evento se realizasse.

Uma marca muito própria 
do artesanato local marcou 
presença com os tradicionais 
bordados de casca de castanha, 
parte do património cultural do 
concelho. Os bordados de cas-
tanha existem desde o início 
do século passado, o exemplar 
mais antigo data de 1912. Cada 
peça exige a minúcia do artesão 
e pode levar cerca de uma se-
mana a ser feita. 

Catarina Duarte
A economia local sai benefi-

ciada após estes dias de festa. Ao 
longo das duas primeiras sema-
nas de Novembro, o município 
promove a Quinzena Gastro-
nómica da Castanha, durante a 
qual os restaurantes apresentam 
ementas dedicadas a este fruto 
seco e o número de clientes au-
menta significativamente. Os es-
tabelecimentos hoteleiros ficam 
esgotados cerca de um mês antes 
da feira.

Para além da variedade gas-
tronómica e artigos locais, a Fes-
ta do Castanheiro conta também 
com animação de rua e música 
tradicional. Este ano estiveram 
presentes o Rancho Folclórico 
da Casa do Povo de Santo An-
tónio das Areias (freguesia do 
concelho), o Grupo Unidos da 

Paródia e o Teatro do Convento 
e o cantor de música popular 
Augusto Canário. Tudo envolto 
no fumo das castanhas assadas 
dos vários magustos locais.

A castanha é um alimento rico 
em hidratos de carbono, água e 
também nutrientes. A sua cons-
tituição inclui vitamina A, B e E, 
cálcio, fósforo, ferro e fosfatos. É 
uma espécie com origem na Ásia 
Menor, Balcãs e Cáucaso e inte-
gra a alimentação do ser humano 
desde a Pré-História. Chegaram 
à Europa, através da Grécia, há 
cerca de três mil anos.

Excelentes como complemento 
alimentar, as castanhas já servi-
ram de substituto ao pão e à bata-
ta em tempos de maior escassez. 
São também um ingrediente fre-
quente na doçaria conventual.

Em 2009, Luísa Almeida dedi-
cava-se a confecionar e vender 
flores artesanais com um grupo 
de amigas. Surgiu a ideia de fa-
zer doces, inventados por si, e 
colocá-los à venda juntamente 
com as flores durante a Feira 
da Castanha, realizada todos os 
anos na vila de Marvão. Mesmo 
sem ter um nome para o seu 
produto, decidiu “alinhar por 
brincadeira”. Chamou-lhe “bei-
jinhos de castanha” e levou-o a 
concurso “sem qualquer inten-
ção de ganhar”. 

A verdade é que acabou por 
se surpreender quando soube 
que os seus “beijinhos de cas-
tanha” foram os grandes vence-
dores na categoria de pequenos 
bolos. E até foi felicitada pelo 
vereador da Cultura da Câmara 
Municipal, que lhe propôs que 
começasse a produzir e vender 
os saborosos doces que pro-
moviam a matéria-prima local. 
E assim fez. No ano seguinte, 
voltou a vencer este mesmo 
concurso. Desta vez, participou 
com as “riquezas de castanha”, 
também elas da sua autoria.

Segundo Luísa, os doces muda-
ram-lhe a vida. Estes tornaram-
-se a sua principal fonte de ren-
dimento. Os seus dias são agora 
passados na cozinha construída 
num anexo da sua própria ha-
bitação. “Tornou-se impossível 
responder a tantas encomendas 
na cozinha da minha casa. Aqui 

Catarina Duarte
tenho espaço e todo o material 
necessário.”

É durante as épocas festivas 
que se vê a braços com mais tra-
balho. Na última Páscoa vendeu 
cerca de 300 folares e no Natal 
chega a produzir entre 400 a 500 
bolos-rei. No entanto, confessa 
que o que lhe dá mais prazer 
fazer são os seus “beijinhos” e 
também os bolos de aniversá-
rio porque lhe permitem puxar 
pela imaginação, já que neste 
momento são vários os doces e 
bolos que confeciona.

E são vários os eventos de ar-
tesanato e gastronomia em que 
participa, um pouco por todo o 
pais e em Espanha. Para Luísa a 
Feira da Castanha será sempre 
especial por ter sido nela que 
tudo começou, embora não dis-
pense outros mercados e feiras 
do concelho.  Na véspera do iní-
cio da feira são poucas as horas 
de sono, mas o esforço costuma 
ser recompensado em termos 
económicos e os inúmeros elo-
gios que recebe enchem-na de 
orgulho.

Aos 56 anos, nascida e criada 
numa pequena aldeia do con-
celho de Marvão, toda a sua 
vida trabalhou com motivação. 
Em criança já ajudava os pais 
numa pequena mercearia de fa-
mília. Depois  foi abraçando as 
oportunidades, desde cozinhei-
ra a auxiliar numa escola. Mas 
os últimos seis anos deram-lhe 
uma luz nova: a doçaria alente-
jana reinventada por si.

Pormenor de bordado com casca de castanha

Os últimos dias foram longos para a doceira, Luísa Almeida,  

que se confessa “cansada, mas muito feliz”

Castanha é rainha  
em Marvão

Pastéis de castanha

Ingredientes:
2 placas de massa folhada
400 g de castanhas
260 g de açúcar
1 colher de café de erva doce
1 pitada de sal
1 dl de água
1 pau de canela
1 colher de sopa de maisena
1 colher de sopa de extracto 
de baunilha
3 ovos + 3 gemas
Açúcar em pó q.b.
24 forminhas de alumínio

Preparação:
Dê um golpe nas castanhas e 
coza-as em água temperada 

com sal e erva doce. 
Descasque as castanhas 
cozidas e reserve.
Num tacho junte o açúcar a 
água e o pau de canela. Leve 
ao lume até levantar fervura. 
Deite esta calda sobre as 
castanhas, eliminando o pau 
de canela. Triture as castanhas. 
Adicione a farinha maisena, 
os ovos, as gemas e o extracto 
de baunilha. Triture mais um 
pouco. Corte círculos de massa 
folhada com um cortador 
e coloque nas formas de 
alumínio, previamente untadas. 
Deite o preparado nas formas 
e leve ao forno pré-aquecido 
a 180 ºC durante 35 minutos.
Polvilhe com açúcar em pó.

Cheiros e sabores da região

DR
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Quando se discute o futuro dos livros, há ainda quem persista no negócio  
das “antigas novidades” que garantem uma espécie de caça ao tesouro

O livro por um fio
Alfarrabistas de Lisboa

Numa localização privilegiada, 
a Livraria Campos Trindade 
traz a tradição e a cultura a uma 
das ruas mais movimentadas de 
Lisboa: a rua do Alecrim.  Pela 
porta do nº44 chega à rua aque-
le cheiro a livros , não dos que 
acabaram de ser impressos mas 
dos que já deixaram que muitos 
dedos os folheassem e que mui-
tos olhos os lessem. E aquela 
que, em tempos, chegou a ser a 
casa da família Trindade, pouco 
mudou desde então. 

Há quem defenda que a pro-
fissão morreu, que os leitores es-
tão rendidos ao digital mas, este 
livreiro acredita que ainda ha-
verá quem queira sentir o peso 
de um livro.  “A morte do livro 
já foi anunciada diversas vezes 
no entanto, nunca aconteceu” 
refere Filipe Feio, funcionário da 
Livraria Campos Trindade. “O 
mercado de leitores é tão limita-
do que as grandes editoras não 
querem publicar determinados 
livros. Porém, nunca se editou 
tanto como hoje.” 

A diferença passa por aquilo 
que se procura. Nos alfarrabis-
tas, busca-se o livro que já não 
é editado. Filipe acredita que 

Jessica Barata
os livros servem para nos con-
frontar, quase como se fossem 
um espelho de tudo o que nos 
rodeia.  Tal como o ambiente 
aparentemente desarrumado – 
as caixas acabadas de colocar na 
mesa indicam que há tesouros 
a serem descobertos – , no qual 
o jovem livreiro se confessa um 
privilegiado. “Estamos sempre 
à procura de livros mais raros e 
nunca sabemos onde é que po-
dem aparecer”.

Esta procura de livros envolve, 
muitas vezes, o acesso a locais 
que fazem parte do imaginário 
fantástico “como por exemplo 
uma casa fechada desde os anos 
30 com um espólio deslumbran-
te, aos olhos de um alfarrabista 
ou qualquer apaixonado pelo 
livro”, conta.

Voltar a ser lido
Ser alfarrabista é, de certa for-
ma, viver num outro tempo em 
que se valoriza também o pa-
trimónio adquirido. “Quando 
adquirimos bibliotecas sabe-
mos que estas poderiam ter um 
destino diferente, no entanto 
fazemos com que o livro volte a 
ser valorizado, volte a ser lido.” 
Desde que se dedica a esta acti-
vidade, Filipe sabe que se move 

A palavra alfarrábio deriva 
do antropónimo árabe 
Al-Farabi, filósofo que viveu 
em Bagdade no século IX 
e significa “livro velho e de 
leitura enfadonha”. Por sua 
vez, alfarrabista seria um 
“colecionador ou vendedor 
de alfarrábios”. Mais tarde, 
os dicionários etimológicos 
confirmam esta definição 
com a definição de “livro 
velho de pouca estima”.

Livro velho, raro 
ou não?

a um ritmo mais lento do que a 
maioria dos outros. “Esse voltar 
a ler tem a importância de ser 
um texto escrito por alguém, 
que pode estar vivo ou não e que 
na leitura do livro, entra de novo 
em diálogo com o leitor, há uma 
preservação dessa memória”, diz 
Filipe.
Nessa demanda por aquele li-
vro que procuram há anos, os 
clientes habituais regressam a 
esta velha livraria com o sonho 
de finalmente ter nas mãos o 
objecto raro que os obsessiona 
há demasiado tempo. Mas tam-
bém surgem aqueles que sem 
qualquer apetite particular por 
páginas amareladas e cheias de 
conhecimento, se sentem sedu-
zidos pelos livros empilhados 
nas prateleiras.

Muitos foram os livros que 
passaram pelas mãos destes li-
vreiros e além dos ditos livros 
comuns, os alfarrabistas pos-
suem aquilo que já não se pode 
reeditar – desde primeiras edi-
ções, a páginas com anotações e 
sublinhados, que fazem a delícia 
dos mais exigentes.

Edições sonhadas
Clientes há de todo o tipo, na 
Livraria Campos Trindade. Há 

quem procure simplesmente o 
texto para o ler e é irrelevante se 
é uma edição especial e há ainda 
os coleccionadores que querem 
ter a 1ª edição de um determina-
do autor com as distintas capas 
duras nas suas bibliotecas priva-
das. “Já cá esteve uma 1ª Edição 

do Dom Quixote que segundo 
consta agora está na biblioteca 
do Rei de Espanha”, explica.
Acerca do futuro incerto do li-
vro, Filipe Feio, mostra-se con-
fiante e afirma que “o livro que 
tem mais valor é aquele que é 
mais difícil de reeditar, que não 
vai passar a formato digital”.
Mas para a tradição se manter, 
as livrarias alfarrabistas têm de 
se adaptar aos novos tempos 
por forma a chegar ao público 
mais jovem. “Quando com-
pramos um lote especial, por 
exemplo, de cinema, anuncia-
mos através das novas tecnolo-
gias para captar a atenção da-
queles que não nos visitam tão 
frequentemente.”
Esta é uma casa com história 
desde a sua fundação. Tarcísio 
Trindade, livreiro alfarrabista de 
profissão e fundador da Livraria 
Campos Trindade, descobriu o 
primeiro livro impresso em por-
tuguês, o Tratado de Confissom. 
E na Livraria Campos Trindade 
adivinham-se os velhos tempos 
em que figuras ilustres marca-
vam presença nesta casa. “O vir 
ao alfarrabista, é vir esgrava-
tar nas prateleiras e descobrir 
aquele livro que não se sabia 
que existia.”

DR

Pela porta do n.º44 da Rua do Alecrim entrevê-se um espólio reunido ao longo de mais de 37 anos
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Uma obsessão de alma e coração
Ania Leitão, cantora soul em directo

Anya Karin é o novo projecto de Ania Leitão, vocalista dos Rock K-7 e de Hit Machine, 
que se aventura agora pelo mundo do soul, num projecto muito original de covers

Entrevista
Nuno Teixeira

Quando era miúda, já gostava 
de música. Influências do 
pai, confessa, a quem pedia 
teclados e guitarras para poder 
explorar os sons sem medos. 
Depois, na adolescência, o 
gosto pela música aprofundou-
se e os pais apoiaram os 
estudos de guitarra clássica. 
Ainda tentou estudar Química, 
que era uma área que a atraía, 
mas não conseguiu esquecer a 
música. Era mesmo da música 
que vinha o maior apelo, desde 
Maroon 5, a Aretha Franklin, 
Joe Cocker, Joss Stone, Amy 
Winehous aos Muse, as 
influências foram dando corpo 
a uma obsessão, toda ela muito 
soul.
Anya Karin… Como é que 
nasceu este novo projecto?
Eu e o António, o meu 
marido, quando regressámos 
a Portugal tentámos lançar 
uma banda de covers, abrimos 
uma escola de música e só 
depois é que veio a Anya 
Karin, que quer ser um 
projecto de versões de soul. 
O nosso objectivo eram os 
casinos, as festas privadas 
ou em hotéis, num registo 
muito profissional, para tentar 
fugir aos bares. A partir daí, 
as pessoas começaram a 

gostar, não só a nível de som, 
mas também de imagem,  
das versões completamente 
diferentes das originais, a 
surgir contactos de agências, 
de empresas para tocar em 
vários sítios. Foi muito fixe! 
E escrevem as canções em 
conjunto?
Não, temos tarefas diferentes. 
Eu faço a letra e parte da 
melodia e o António faz a 
parte das guitarras e ajuda a 
estruturar a canção. Temos um 
produtor também, o Carlos 
Castro, um dos melhores 
músicos que conheço, sempre 
a estudar, completamente 
vidrado na profissão e com 
uma imaginação que está 
ser uma grande ajuda para 
este projecto. Agora estamos 
a investir que nem doidos 
nos originais e negociar com 
uma editora, que é a Music In 
My Soul. Não tivemos férias, 
apenas três dias de descanso, 
mas não conseguimos parar 
totalmente. Começamos o dia 
cedíssimo por causa do nosso 
filho e só acabamos lá para as 
dez da noite.
O single saiu no início deste 
mês, o EP está a caminho… O 
que é se pode esperar de um 
concerto de Anya Karin?
Estamos à espera de colher 
alguns frutos do EP… Vamos 
fazer o videoclip do single, 

já temos bailarinas e vai 
ser muito giro a nível de 
imagem. Nos concertos 
de Anya Karin, vamos ter 
bailarinas num universo 
muito soul e um espectáculo 
com muita vida, muito 

ritmo, mas por enquanto 
não temos nada agendado. 
Tenho um tema, que vai ser 
o próximo single, que vai dar 
seguimento ao Owner, com 
influências de Maroon 5, que 
está espectacular, com uma 
história menos dramática, 
diferente.
Como é que gere o tempo 
com tantos projectos… a solo 
na Anya Karin, nas bandas 
Rock K-7 e Hit Machine, o 
ensino de guitarra acústica, 

de canto e de teclado e a 
maternidade… 
Uma grande família! Uma 
agenda bem planeada… e até 
tenho tempo de fazer bastante 
desporto, pelo menos três vezes 
por semana. Não perco tempo 
a fazer o que não me interessa 
e, às vezes, preciso de não fazer 
nada, para descansar a mente, e 
então vou dormir (risos).
Editar Anya Karin, em 2015, 
é dar um salto para outro 
ciclo?
Antes não tinha mesmo 
maturidade musical, nem 
tempo, nem dinheiro para 
apostar num registo com 
qualidade, não tinha metade 
dos conhecimentos nem 
dos contactos para entrar no 
mercado e para construir este 
projecto. Hoje conheço muitos 
músicos, bailarinos e técnicos 
que me podem ajudar, por 
exemplo com o videoclip a 
fazer um trabalho profissional 
e a preços mais acessíveis, o 
que é muito fixe! 
A editora não tem parado com 
a estratégia de marketing e nós 
ficámos deslumbrados com 
o planeamento deles. Para já, 
temos o lançamento nas lojas 
digitais… vão colocar a música 
no Meo Music, Spotify, iTunes… 
E estamos a preparar a festa de 
lançamento que ainda vai ser 
este ano!

“Antes não 
tinha mesmo 
maturidade 
musical, nem 
tempo, nem 
dinheiro para 
apostar num 
registo com 
qualidade”

Propaganda 
na Festa  
da Blitz 

Fernando 
Pessoa  
pelas ruas

A festa de aniversário dos 31 
anos da Blitz trouxe uma sur-
presa a este início de Novem-
bro com o nascimento da Blitz 
Records, a recém-formada 
editora da revista. O evento, 
que teve lugar na MusicBox, 
no Cais do Sodré, esteve re-
cheado de artistas emergentes 
no panorama musical como 
Frankie Chavez, Diabo Na 
Cruz e Prodígio. 
Ainda neste clima de cele-
bração da música e da lon-
gevidade da publicação, que 
sempre visou “ a divulgação 
das mais atraentes aventuras 
da música contemporânea”,  
o trabalho escolhido para es-
trear este novo desafio foi o 
EP Propaganda, de Prodígio, 
rapper angolano residente 
em Portugal, de nome Osval-
do Moniz, que participa ain-
da nos Força Suprema.
Este novo projecto totalmen-
te digital que beneficia de 
uma pareceria com a Sony 
Music, tenciona cumprir esse 
mesmo objectivo, lançando 
mensalmente um novo ar-
tista nas plataformas Spoti-
fy, Meo Music, Google Play, 
Deezer, Tidal, Nokia Mix Ra-
dio, iTunes e Apple Music. NT

O número 44 do Largo de 
São Carlos sinaliza o local 
de nascimento de Fernan-
do Pessoa, a 13 de junho de 
1888. Lá será o ponto de en-
contro do roteiro “A Lisboa de 
Fernando Pessoa”, no próxi-
mo sábado, 21, às 10h00. 
Em paralelo começam hoje 
os “Dias do Desassossego”, dia 
em que José Saramago faria 93 
anos,  com 13 paragens pre-
vistas e três horas de percurso 
a pé (e de elétrico), e termi-
nam no dia 30 de Novembro, 
dia em que passam 80 anos 
da morte de Fernando Pessoa. 
Este passeio literário permiti-
rá aos participantes conhecer 
e reviver alguns dos sítios des-
critos nas obras destes auto-
res, unindo a Casa dos Bicos, 
sede da Fundação Saramago, 
e a Casa Fernando Pessoa.

DR
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Messi e a 
Bola de Ouro

Bruno  
de Carvalho 
em luta

Bélgica  
em alerta

Apesar de considerar que a 
temporada 2014/15 foi “pro-
vavelmente a melhor” da sua 
carreira, Cristiano Ronaldo 
indicou que o vencedor da 
próxima edição da Bola de 
Ouro será Lionel Messi, avan-
çado argentino do Barcelona. 
“Para ser honesto penso que 
o vencedor deste ano será 
Messi porque este tipo de 
prémios depende de votos. 
Ganhas competições, ganhas 
a Liga dos campeões, ganhas 
a liga em termos individuais. 
Fiz, provavelmente, a melhor 
temporada da minha carrei-
ra, o que é bom e fui ainda o 
melhor marcador na Europa, 
mas, ainda assim, tudo de-
pende de votos”, afirmou o in-
ternacional português em en-
trevista ao programa da BBC, 
The Jonathan Ross Show.

O presidente do Sporting é 
conhecido pela sua luta con-
tra os fundos de investimen-
to. Em entrevista ao jornal 
francês L´Équipe, o dirigente 
voltou a manifestar-se contra 
a participação de terceiros nos 
direitos dos jogadores.
“Os fundos são a entrada num 
círculo vicioso: mais dívida, 
que levam a mais recursos a 
fundos, o que leva a mais dí-
vidas. Desde que parei com os 
fundos, temos melhores resul-
tados desportivos e encontrá-
mos o equilíbrio financeiro”, 
defendeu  Bruno de Carvalho.
Bruno de Carvalho iniciou 
uma luta contra estes fundos 
depois da transferência de 
Marcos Rojo para o Manches-
ter United.

O encontro particular entre 
a Bélgica e a Espanha, agen-
dado para amanhã, foi cance-
lado devido a ameaça terro-
rista, anunciou a Federação 
belga de futebol, depois de o 
nível de alerta de ameaça na 
Bélgica ter subido de 2 para 
3 (grave). A Bélgica está em 
alerta desde os atentados da 
passada sexta-feira, em Paris, 
e existem suspeitas de que o 
único terrorista sobrevivente, 
Salah Abdeslam, possa voltar 
a atuar neste país.
O particular entre a Alema-
nha e a Holanda, que ia con-
tar com a presença da chan-
celer alemã Angela Merkel, 
também foi cancelado, tendo 
o estádio sido evacuado. 

O campeão Chelsea tem realizado uma época muito aquém  
das expectativas, levando os comentadores desportivos a questionarem  
o cargo ocupado por José Mourinho

Motivação  
especial em baixa

Liderança de Mourinho ameaçada

Quando se fala da corrida ao tí-
tulo da Barclays Premier League 
(BPL), nunca se sabe quem vai 
ser o primeiro a cortar a meta. 
Numa disputa algo imprevisí-
vel, ainda assim equipas como 
o Manchester City, Chelsea, ou 
Arsenal normalmente procuram 
terminar nos quatro primeiros 
postos. Mas nesta época, em 
meados de Novembro, embora 
as temperaturas na Europa se-
jam suaves , em Stamford Bridge 
a temperatura já se encontra nos 
menos 15º graus e assiste-se, as-
sim, à queda de um dos melho-
res e mais carismáticos treina-
dores de sempre. 

 José Mourinho teve um final 
de época 2014-2015 com algu-
ma irregularidade, decorrente de 
exibições fracas, sendo acusado 
diversas vezes de “estacionar o 
autocarro em frente a sua bali-
za”, contudo, conseguiu validar 
o título de campeão com uma 
margem considerável de distân-
cia para o segundo classificado, 

Helvis Costa
juntando a isso, a conquista da 
taça da liga inglesa.

Mou, como é chamado ca-
rinhosamente pelos ingleses 
não ganhou um único jogo da 
pré-época, e logo a seguir per-
deu a supertaça para Wenger, o 
seu eterno rival, contudo nada 
alarmante, “a pré-época é falsa, 
para bem e para o mal”, citando 
o mesmo. Neste início de época, 
o cenário permanece cinzento, 
mas cada vez mais escuro, sete 
derrotas, dois empates e apenas 
três vitórias, ocupando um mero 
décimo sexto lugar na tabela 
classificativa do campeonato. 

Época amaldiçoada
Nunca um campeão da BPL teve 
um início de época tão mau, 
a equipa não tem fio de jogo, 
parecem perdidos em campo. 
Também não há ligação defesa-
-ataque, já que a dupla Matic-
-Fabrégas não funciona como 
no ano passado. Hazard  e Die-
go Costa ainda não apareceram 
esta época, o que tem revelado 
um ataque quase sem golos, um 

esquema tático desorganizado. 
Afinal, esta equipa do autopro-
clamado Special One não cum-
pre o que parecia ser a caracte-
rística-chave do mister, já que 
lhe falta a defesa sólida, o que 
explica os 23 golos já sofridos só 
neste campeonato. 

Alguns comentadores des-
portivos garantem que tudo co-
meçou com a reacção do treina-
dor à entrada de Eva Carneiro, 
a médica que assistiu Hazard 
no campo, sem prévia autori-
zação. Mou explodiu em pleno 
relvado, atacou verbalmente a 
médica-massagista, passando a 
ideia de que, para si, o jogo e o 
resultado eram mais importan-
tes do que a integridade física 
dos jogadores.

Mourinho é conhecido pela 
sua relação com os jogadores, 
por estar sempre do lado deles, 
de chamar sobre si toda a pres-
são dos media , e, desse modo, 
contribuir para libertar os joga-
dores de um desgaste prejudi-
cial ao seu desempenho e ren-
dimento. Ataques a imprensa, 

linguagem e comportamento 
inapropriado com os árbitros, 
polémica com o departamen-
to médico, críticas públicas aos 
seus jogadores, são alguns dos 
atos protagonizados pelo trei-
nador, que vão revertendo nos 
resultados.

Mou perde balneário
A tripulação parece não mais 
estar com o seu comandante. 
Talvez o Special One tenha per-
dido a sua faceta de motivador 
emocional do grupo. E todos, 
comentadores e adeptos, ques-
tionam se o iluminado treinador 
conseguirá dar a volta à situa-
ção, mantendo a confiança de 
Abramovic nas suas qualidades. 
A caminhada parece difícil e o 
treinador admitiu mesmo que 
é o seu pior momento da car-
reira. Nesta altura já leva mais 
derrotas do que em toda a épo-
ca transata, o 3-1 no terreno do 
Liverpool levou mesmo os adep-
tos da casa a entoarem o cântico 
dirigido ao Special One: You are 
not special anymore.

DR
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Paulo Sérgio Rodrigues, 41 
anos, treinador sénior com 
quase 30 anos de ligação 
ao rectângulo de jogo, ex-
profissional de futebol que 
jogava a central sendo o 
jogador com mais títulos a 
pisar os relvados da Associação 
de Futebol de Évora tem 
uma leitura clara sobre as 
contínuas polémicas sobre a 
arbitragem portuguesa. Afinal, 
iniciou a carreira no Operário 
dos Açores e representou 
clubes como o Portosantense 
(Madeira), Olímpico do 
Montijo, Lusitano de Évora, 
Atlético de Reguengos e o 
Estrela Futebol Clube de 
Vendas Novas e Redondense. 
Iniciou há quatro épocas a 
carreira como treinador, no 
clube do seu coração, o Estrela 
de Vendas Novas no escalão 
de iniciados, passando depois 
pelo júniores onde conquistou 
um título de campeão distrital 
na temporada de 2014/15. E 
está agora a ter a sua primeira 
experiência como técnico de 
uma equipa de séniores no 
Grupo Desportivo da Casa do 
Povo de Cabrela, clube que 
milita na Divisão de Honra da 
Associação de Futebol de Évora 
(o equivalente à 2ª Divisão 
Distrital) e onde é o actual 8º 
classificado. 
O futebol enche-lhe os dias e 
lamenta “a falta de coragem 
das entidades que gerem o 
futebol nacional nos casos de 
corrupção”.  E sublinha que 
“em Itália, quando houve o 
escândalo de corrupção que 
envolveu a Juventus ou o AC 
Milan, não houve medo de 
descer ambos de divisão”. 
Onze anos após o início do 
caso Apito Dourado, um 
escândalo relacionado com 
a arbitragem volta a eclodir 
no seio do futebol português 
e, como no anterior, volta 
a envolver o nome de um 
grande do desporto-rei do 
futebol luso.  Trata-se do Sport 
Lisboa e Benfica e da famosa 
“Caixa do Eusébio” revelada 
por Bruno de Carvalho em 
direto na TVI24, no programa 
“Prolongamento”.  E a polémica 
entrevista do ex-árbitro 
internacional Marco Ferreira 
ao jornal “ÁS” só veio deitar 
mais lenha para a fogueira e 
aumentar a pressão junto do 
Conselho de Arbitragem da 
FPF e do Conselho Jurídico da 
mesma entidade.

Nos clubes onde passou era 
prática comum a oferta de 
recordações a árbitros? 
Nas divisões inferiores dos 
clubes onde passei, nos 
distritais de Évora e no 
Continente, não era comum, 
devido ao orçamento baixo 
que essas têm equipas. Já 
nas ilhas, antes dos jogos, 

Entrevista
José Piteira

Paulo Sérgio Rodrigues, treinador sénior reflete sobre corrupção na arbitragem

Não tem papas na língua sobre as práticas nacionais no futebol. E sublinha que “em Itália,  
quando houve o escândalo de corrupção que envolveu a Juventus ou o AC Milan, não houve medo  
de descer ambos de divisão”

“Todos têm de ser tratados como iguais”

era recorrente jantares entre 
elementos da Direcção e os 
árbitros que iam ajuizar o jogo 
do dia seguinte, já que havia 
um maior orçamento nestas 
equipas da Madeira e dos 
Açores.
Nas divisões inferiores, as 
nomeações dos árbitros são 
feitas no melhor interesse 
das equipas com mais 
projecção? 
Prefiro não acreditar nisso. 
As arbitragens polémicas são 
provocadas, em grande parte, 
pela falta de profissionalismo 
dos árbitros. E claro que a 
pressão de arbitrar jogos de 
equipas históricas leva a que 
os árbitros não consigam agir 
conscientemente.
Caso as ofertas dos clubes 
aos árbitros se confirmem, 
quem fica em causa?  
Ambos ficam em causa. 
Depende também do intuito 
dessa oferta. Se for com 
o intuito de influenciar a 
arbitragem do jogo então, 
caso se descubra, não deverá 
de haver medo de castigar. 
Sempre ficarão denegridos, 
sejam beneficiados ou 
prejudicados. Caso sejam 
prejudicados, falam. Caso 
sejam beneficiados, não 
comentam as arbitragens.

Em 2008, com o caso Apito 
Final, o Boavista desceu de 
divisão enquanto o Porto e a 
União de Leiria mantiveram 
a sua posição e o Porto foi 
inclusive Campeão Nacional 
nesse ano…
Sim, é díspar. Como já foi dito, 
em Itália não houve medo 
de dar punições adequadas 
a clubes como a Juventus e 
o Milan. No entanto não há 
coerência, pois anos depois, 
apesar das provas, o Boavista 
voltou à 1ªLiga. Não deveria 
de existir medo de punir 
as equipas grandes com 
sentenças adequadas, porque 
estas devem ser equivalentes à 
transgressão que é cometida. 
Todos têm de ser tratados 
como iguais. Não pode haver 
meio-termo.
O nosso futebol está muito 
desacreditado. Não é comum 
ver num Gil Vicente – Arouca 
dez mil pessoas e uma família 
inteira num estádio. No 
estrangeiro, a situação é outra, 
estando os estádios cheios até 
nas divisões inferiores.
O caso Apito Dourado 
estalou a um mês do 
Euro 2004. Se tivesse sido 
descoberto mais cedo, a 
organização do evento teria 
ficado comprometida?

Caso tivesse sido descoberto 
um ou dois anos mais 
cedo, não tenho dúvidas de 
que a organização ficasse 
comprometida. Nenhum 
participante quer ver a sua 
maior competição organizada 
num país com uma polémica 
em grande escala como  
esta.
Tem memória de dois 
jogos, um como jogador 
e outro como treinador 
nos quais a sua equipa 
tenha sido altamente 
prejudicada?
Sim, como jogador lembro-
me de um jogo no Estrela em 
que um jogador cruza a bola 
para a área dentro das quatro 
linhas e a jogada dá golo e a 
bola bate no poste e entra, 
o árbitro anula o golo por 
considerar que a bola estava 
fora do terreno de jogo. Como 
treinador, foi um jogo contra 
o Borbense, pelos júniores, 
onde estávamos com o nosso 
concorrente direto ao título a 
um ponto e o árbitro expulsa 
o nosso guarda-redes no 
início da 2ª parte e assinala 
tudo o que é falta contra nós. 
Conseguimos marcar o golo 
a poucos minutos do fim e 
assim alcançámos o título de 
campeão.

“Não deveria 
de existir 
medo de punir 
as equipas 
grandes com 
sentenças 
adequadas, 
porque estas 
devem ser 
equivalentes à 
transgressão 
que é 
cometida”

CUSTÓDIO MARMELEIRA
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COP 21em Paris

O primeiro-ministro francês 
anunciou hoje, que a cimeira 
vai concentrar-se nas negocia-
ções e os “concertos e iniciativas 
festivas” paralelas serão “sem 
sombra de dúvida cancelados”. 
Ainda assim, todos os chefes de 
Estado e de Governo irão estar 
presentes em Paris, para de-
monstrar o seu apoio e a solida-
riedade, manifestando vontade 
de lutar contra o radicalismo e 
o fanatismo. “Este encontro será 
uma grande mensagem de todo 
o planeta” salienta Manuel Valls.

Costurar um acordo interna-
cional em relação ao clima, de 
forma a reduzir a emissão de 
gases de efeito-estufa, que con-
tribuem para o aquecimento 
global e, assim, limitar o aumen-
to da temperatura global em 2ºC 
até 2100 é a meta da 21ª Confe-
rência do Clima (COP21). Este 
objetivo ambicioso conta com 
representantes de 195 países 
reunidos na periferia de Paris, 
entre os dias 30 de Novembro e 
11 de Dezembro. 

Os organizadores estimam 
que o evento vá receber 50 mil 
pessoas nas duas semanas de 

Unidos na ameaça comum

Mariana Ginginha

Os ataques terroristas de sexta-feira à noite, em Paris, que vitimaram 129 pessoas,  
podem condicionar os eventos da 21ª Conferência do Clima 

conferência, das quais 25 mil 
são participantes das delega-
ções oficiais de países convida-
dos, organizações intergoverna-
mentais e não governamentais 
e, ainda, cerca de 3 mil jorna-
listas, em Le Bourget, a 15 km a 
norte de Paris. 

O principal objectivo deste 
mega encontro procura soluções 
e boas práticas ambientais atra-
vés de resoluções e da sensibili-
zação dos porta-vozes e respon-
sáveis dos países integrantes. O 
risco deste imperativo espreita 
e ameaça um acordo climático 
global para o futuro do planeta, 
já que uma leitura consensual 
entre os 195 países participantes 
e com interesses conflituantes 
obrigará a um novo marco histó-
rico nas relações internacionais. 
“Sem desenvolvimento ‘climáti-
co-inteligente’, as alterações cli-
máticas podem empurrar mais 
de 100 milhões de pessoas para 
níveis de pobreza extrema em 
2030”, sublinha o novo relatório 
o Banco Mundial (BM) a menos 
de um mês da COP21.

O impacto será particular-
mente forte em África, uma vez 
que as alterações climáticas 
poderão levar a um aumento 

dos preços dos alimentos na 
ordem dos 12% em 2030. “Um 
golpe muito duro para uma re-
gião onde o consumo alimentar 
dos agregados familiares mais 
pobres representa mais de 60% 
das despesas”, destaca a Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico 
(OCDE).

Na Índia, a destruição de cul-
turas agrícolas e a proliferação 
mais rápida das doenças resul-
tantes da desregulação climáti-
ca poderá deixar 45 milhões de 
pessoas na pobreza extrema, so-
brevivendo com menos de 1,90 
dólares (1,80 euros) por dia. 

Com a estimativa de um aque-
cimento planetário de entre 2º a 
3º centígrados, - superior ao ob-
jetivo da comunidade interna-
cional – a saúde também não es-
capará a esta crise climatérica. O 
número de habitantes expostos 
a malária poderá aumentar até 
5%, equivalente a um aumento 
de 150 milhões de pessoas, de 
acordo com o BM. 

Mas as consequências das 
alterações climáticas não ficam 
só por aqui. Dia após dia, o pla-
neta apela por ajuda tornando-
-se necessário ouvi-lo e agir, 

Os peixes 
voltam  
no Verão

Zoo de Lisboa 
pioneiro

O lado negro 
de Bowie

Uma das sequelas mais 
aguardadas  À procura de 
Dory  estreia em meados de 
Junho do próximo ano nos 
EUA. A Disney lançou final-
mente o primeiro trailer do 
filme que continua a história 
de À procura de Nemo (2003), 
mas agora é a personagem 
principal é Dory. No filme, 
Dory tem um ataque de so-
nambulismo e resolve ir à 
procura da família e não lhe 
faltará companhia. O peixe 
sem memória, a quem Ellen 
DeGeneres volta a dar voz, 
promete uma “inesquecível 
aventura que ela provavel-
mente não se vai lembrar”. 

O Jardim zoológico de Lis-
boa juntou-se a Marianne 
Hartmann para criar instala-
ções para alojar os leopardos-
-da-pérsia que sirvam de 
exemplo para os outros 400 
zoológicos distribuídos pela 
Europa. O curador de mamí-
feros do Zoo de Lisboa, José 
Dias Ferreira, quis criar um 
paraíso para os actuais inqui-
linos, proporcionando aos 
animais em cativeiro, estí-
mulos que se aproximassem 
dos que teriam em liberdade, 
encorajando e promovendo 
comportamentos naturais e a 
reprodução. 

Blackstar, a última curta 
metragem de David Bowie, 
estreia na próxima quinta-
-feira, 19 de novembro. O fil- 
me tem o nome do novo ál-
bum do cantor, Blackstar, que 
será editado no dia em que 
Bowie celebra 69 anos, dia 8 
de janeiro. Johan Renck foi 
o realizador do filme que irá 
preceder a apresentação do 
single do álbum, que será co-
nhecido a 20 de novembro. O 
site imablackstar.com acom-
panha a prometida estreia.

segundo várias organizações 
não-governamentais, pioneiras 
na sensibilização da causa am-
biental. A subida do nível das 
águas, efeito causado pelo au-
mento de 4ºC devido às emis-
sões de carbono, poderá deixar 
vários territórios submersos, 
principalmente no continente 
asiático. Shangai, Hong Kong, 
Calcutá, Mumbai, Dhaka, Jakar-
ta e Hanoi são algumas das ci-
dades que poderão ser afetadas 
por este cenário, ameaçando 
a lar atual de cerca de 760 mi-
lhões de pessoas.  

Em debate, avizinham-se ain-
da tensões económicas e am-
bientais principalmente entre 
EUA e China, as principais potên-
cias mundiais que nem sempre 
se mostram receptivas aos aler-
tas que sublinham “um planeta 
à beira da anarquia”. Confrontos 
e cenários de guerra continuada, 
bem como secas e a inerente in-
suficiência de alimentos, água e 
fontes de energia recomendam 
“uma ação internacional imedia-
ta e apoiada, com vista a reduzir 
as emissões mundiais de gases 
com efeito de estufa, [o que] per-
mitirá proteger milhões de pes-
soas da pobreza”, salienta o BM.

AINHOA GOMA/OXFAM


