
População residente
Estimativas a 31 de Dezembro

Índice de dependência idosos População estrangeira com 
permanência regular 
% da população residente

Famílias só com 1 indivíduo
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População residente com o
ensino superior completo
Segundo os Censos

Taxa de mortalidade infantil

Matriculados no ensino
secundário

Advogados Médicos por cem mil habitantes Taxa de desemprego  total População empregada 
no sector primário

População empregada
no sector terciário

Visitantes de museus, jardins
zoológicos, botânicos e
aquários

Público de espectáculos
de música, dança e variedades
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2009
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280,6

2.246.100

339,2¤
11.648 6.031.000

6,6%

3.063.600

366,5

4,6

846.000

1.425.700

10,5%

564.800

1.625.300

11.319

27.623

276,3¤ 6317 152.000

19%

Salário mínimo nacional
Valor mensal. Preços constantes,
Consumo privado - Base 2000

População empregada
no sector secundário

Poupança das família
Poupança bruta em % rendimento
disponível

Fonte: www.pordata.pt e INE
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Menos pobres. Mais educados. Menos doentes. 
Mais solitários. Menos jovens. Mais desempregados. 
Em 20 anos, o país mudou. Mas sentimo-nos parados

Entrevistas sobre o futuro 
Mário Soares
A política é como o vinho: 
há anos bons e anos maus, 
gerações boas e outras 
menos boas 
Por Teresa de Sousa
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No passado 5 de Março de 1990

O primeiro número devia ter saído 
a 2 de Janeiro, com a seguinte 
manchete: “Liberdade, ano zero.” 
Tinha reportagens em Praga, 
Berlim e Bucareste e mostrava 
como o mundo estava a mudar, 
velozmente, a partir do Leste. Mas 
problemas irresolúveis fizeram 
com que tal edição nunca viesse 
a público (só foi distribuída em 
2009, em edição fac-similada pelo 
19.º aniversário). Mas o jornal 
não parou. Fizeram-se muitos 

números zero, integrais, com 
reportagens, notícias, entrevistas, 
suplementos (vários foram 
impressos e ainda se encontram 
guardados em arquivo) até que, 
a 5 de Março de 1990, sai para as 
bancas a primeira edição (na foto, 
reunião de editores em Fevereiro 
de 1990). No estatuto editorial, o 
PÚBLICO apresentava-se como 
um “diário de grande informação, 
orientado por critérios de 
rigor e criatividade editorial, 

sem qualquer dependência de 
ordem ideológica, política e 
económica”, inscrevendo-se numa 
“tradição europeia de jornalismo 
exigente e de qualidade, 
recusando o sensacionalismo e a 
exploração mercantil da matéria 
informativa”. O projecto, nascido 
em 1989 do encontro entre um 
grupo de jornalistas e o grupo 
empresarial Sonae, pretendia 
impor-se como uma aposta 
inovadora no plano editorial e 

Sai para as bancas 
a primeira edição 
do jornal PÚBLICO

Colegas e familiares do 
aluno que se lançou ao rio 
Tua garantem que era vítima 
de agressões na escola

Psicose do “beijo 
aprisionado”
http://existenteinstante.blogspot.com

Hoje, o caso inacreditável do 
suicídio do garoto da Luciano 
Cordeiro, de Mirandela, na semana 
passada, o caso da miúda de uma 
Secundária do Montijo (salvo 
erro), e as lembranças do martírio 
que vai para poucos anos uma 
miúda, atacada por cancro, sofreu 
às mãos de duas ou três miúdas 
numa escola (...). Confesso que 
espero ouvir mais nos dias que aí 
se aproximam, ou seja, os miúdos 
agressores estavam esfomeados 
de afectos, tinham traumatismos 
profundos de telemóvel de 2.ª 
geração, ainda não tinham televisor 
LCD, tinham a psicose do “beijo 
aprisionado” (...), ou seja, as 
desculpabilizações, o passar a mão 
pelo pêlo dos agressores, ou as 

Blogues em papel
análises esfarrapadas de psicólogos 
de pacotilha e de mansa voz e, 
talvez, até o aproveitamento político 
ou sindical (...)
Ao longo da minha carreira vi (não 
muitos, graças a deus!) quantos 
directores de turma guardarem, 
esconderem, ou minimizarem (...) 
situações de miúdos humilhados, 
sujeitos a extorsão, agredidos 
sistematicamente, [isto] quando 
a culpa não era virada para o 
agredido, que era o “morcão”, o que 
se punha a jeito, o que provocava. 

Todos temos culpa

http://educar.wordpress.com/

Ontem [anteontem] uma criança 
desapareceu, por moto próprio ou 
acidente, alegadamente em virtude 
de brutalidade repetida por parte de 
colegas mais velhos.
Tenho sempre poucas certezas em 
relação a estes casos. Na televisão – 
RTP, esta manhã – eufemiza-se com 
desentendimentos na escola. Quem 
parece conhecer os antecedentes 
relata outras coisas. Uma das 
poucas certezas que tenho é que, 

havendo agressores e mesmo sendo 
agressores recorrentes, nada de 
signifi cativo lhes acontecerá.
Teremos especialistas a explicar o 
caso na televisão ao longo do dia. 
Teremos um sobressalto epidérmico 
em relação a mais um fenómeno. 
Aparecerão os relativizadores. Os 
mesmo que se arrepiam com uma 
morte em Bagdad, em Havana 
ou em Guantánamo, neste caso 
relativizarão. Tenho a quase 
absoluta certeza que, em nome 
de uma ideologia passadista, de 
uma juventude perdida que os 
trouxe para o poder instalado, ou 
para as suas franjas, dirão que não 
podemos dramatizar, que tudo é 
outra coisa senão aquilo que é. Que 
as escolas são seguras. Que não 
podemos alarmar as famílias. Com 
jeitinho, ainda alguém dirá que não 
se deverão alarmar as famílias dos 
alegados agressores. Isto enoja-me. 
A sério que enoja. (...) Buscam-se, 
periodicamente, culpados, razões, 
soluções. Quase nunca se faz mesmo 
algo com interesse e muito menos 
com efi cácia. Culpados? Somos 
praticamente todos. (...) os miúdos 
nem se queixam? Claro que não se 

queixam. Eles são os primeiros a 
sentir na pele o medo e a inutilidade 
da denúncia.

Naturalmente violentos
http://jborgesalmeida.wordpress.com

Os jovens são naturalmente 
violentos, sobretudo quando em 
grupo. A violência é exercida contra 
os mais fracos e estes, por sua vez, 
não se queixam, porque a queixa 
os rebaixa face aos colegas (...) O 
fenómeno de violência entre jovens 
não é de hoje nem está em aumento, 
mas exige uma atenção cuidada e 
permanente.

Indisciplina
http://maisk3d.wordpress.com

Houve um conjunto de factores 
que me fi zeram sair da minha 
penúltima escola, onde estive 13 
anos, e o problema da indisciplina 
e da ausência de medidas por parte 
dos poderes constituídos não foi o 
menor, embora não tenha sido o 
maior, foi a gota de água.

05.03.10

Comprada para a Biblioteca 
Pública de Évora em 1889, 
depois da morte do pintor 
eborense Sebastião Esquível, 
que a detinha, esta pintura é 
profundamente enigmática. 
Datada e assinada “GDR”, 
monograma não identificado, é 
provavelmente espanhola e tem 
um certo ar “goyesco”. O pintor 
parece estar no interior de uma 
prisão e pinta um painel de 
Diana atacando Nióbia, que tenta 
proteger os filhos. Em primeiro 
plano, um anão aponta para o 
artista e segura duas galinhas 
brancas, mortas, num gesto cujo 
sentido nos escapa.

Auto-Retrato
Monogramista G.D.R.
Escola Espanhola, 1729
Óleo sobre madeira
Museu de Évora

Um enigma 
pintado

DDF/IMC
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tecnológico. Nesse sentido, a 
capa do primeiro número trazia 
fotografias a cores (o que só mais 
tarde todos os outros jornais 
acabaram por adoptar) e mostrava 
uma imagem de Álvaro Cunhal 
de costas, que desrespeitava 
os cânones estabelecidos do 
“retrato” noticioso. Noutras áreas 
o jornal foi também pioneiro: 
foi o primeiro a desenvolver 
um projecto de fôlego junto das 
escolas, O PÚBLICO na Escola; 

foi o primeiro a distribuir 
coleccionáveis gratuitos e, mais 
tarde, a comercializar com as 
suas edições livros, CD, CD-ROM 
e DVD; e esteve na linha da frente 
na Internet, primeiro com um site, 
em 1995, e depois com um serviço 
autónomo de notícias, desde Maio 
de 1999. No editorial da primeira 
edição, dizia-se: “Finalmente, 
a longa espera terminou”. Foi 
há exactamente 20 anos. Nuno 
Pacheco

Cartoon                                                                                          

Modelos de obesidade para crianças.
Autor DEB MILBRATH
Fonte EUA

No futuro

As cianobactérias, seres 
unicelulares que habitam os 
oceanos, são como minifábricas 
de processamento do 
carbono, transformando-o em 
combustível. Já se sabia desta 
capacidade das cianobactérias, 
mas não que funcionava de um 
modo tão sofisticado como agora 
a equipa da Harvard Medical 
School descobriu. Num estudo 

patrocinado 
pelas Forças 
Armadas norte-
americanas, 
e publicado 

hoje na edição on-line da 
Science, a equipa diz que estas 
cianobactérias, o organismo 
mais abundante na Terra, 
transformam o carbono em 
açúcar, que usam para produzir 
energia. Os cientistas querem 
maximizar este processo através 
de bactérias manipuladas de 
modo a produzir combustíveis 
ecológicos. Ana Machado

Bactérias 
que reciclam

Escrito na pedra 
É extraordinário ver 
como a quantidade de 
notícias que acontecem 
no mundo a cada dia 
cabe perfeitamente 
num jornal.
Jerry Seinfeld , 
comediante norte-
americano (1954-)

“Toda a gente já 
percebeu que, para além 
da crise económica, 
Portugal está a viver 
neste momento uma crise 
política. Só o PS não quer 
reconhecê-la.”
Diogo Freitas do Amaral
Visão

“A confiança dos 
portugueses na 
democracia e nos 
partidos bateu no fundo.”
Rui Rangel
Correio da Manhã

“Não há condições 
objectivas hoje, 
felizmente, para uma 
ditadura, mas começam a 
ser criadas condições 
subjectivas.”
Paula Teixeira da Cruz
Idem

“Na nossa República, os 
titulares de cargos 
públicos são autênticos 
sobreviventes que vão 
navegando entre 
escândalos até o regime 
lhes arranjar sinecura 
mais agradável.”
Nuno Garoupa
Jornal de Negócios

“Desde o princípio do 
mundo que os homens 
usufruem de mais 
regalias do que as 
mulheres. Por uma razão 
simples: têm músculos 
mais fortes.”
Maria Filomena Mónica, i

Frases 
de ontem

Jornalista

Deus e deus (I)

a Um leitor da última crónica 
protestou por eu escrever deus 
com inicial minúscula. É a segunda 
vez que me acontece, e admito 
que na sombra de cada um destes 
protestos haja outros silenciosos. 
Mas, quando falo por mim, não 
vejo razão para escrever deus com 
inicial maiúscula. 

Deus é um substantivo masculino 
que pode ser grafado com 
inicial maiúscula ou minúscula, 
dependendo da perspectiva. 

Na perspectiva dos monoteístas 
é Deus: “Ser absoluto e único, 
infi nitamente perfeito, necessário 
e eterno; causa primeira e fi m 
de todas as coisas; primeiro 
fundamento da lei moral” (cito do 
dicionário da Porto Editora). 

Em todas as outras perspectivas 
(ateus, agnósticos, politeístas, 
panteístas) é deus: “Ser superior ao 
qual é prestada veneração”.

Sendo jornalista, se estou a 
citar um crente monoteísta, ou a 
falar de um contexto de crentes, 
escrevo Deus. Se estou a escrever na 
primeira pessoa ou num contexto 
de não-crentes monoteístas, escrevo 
deus.

Moisés, Jesus e Maomé são nomes 
próprios, e portanto escrevem-se 
com inicial maiúscula. Tal como 
Adonai ou Alá são nomes que os 
crentes monoteístas dão a Deus e, 
portanto, escrevem-se com inicial 
maiúscula. Em árabe, Alá quer dizer 
Deus, mas a verdade é que ninguém 
traduz Alá como Deus quando se 
fala do Deus dos muçulmanos. Em 

português, Alá aparece como um 
nome, e por isso o escrevemos com 
inicial maiúscula. O mesmo acontece 
com deuses não-monoteístas (Zeus, 
Júpiter, Ísis, Xiva).

Mas deus, para um não-crente 
como eu, não é um nome próprio. 
É uma ideia sem nome, tal como 
país, mundo, alma, homem, pátria, 
povo. E eu não escrevo País, Mundo, 
Alma, Homem, Pátria, Povo. Porque 
haveria de escrever, como se olhasse 
para cima, reverentemente? 

Quando Ruy Belo cortou com a 
Opus Dei, cortou com as iniciais 
maiúsculas, e na segunda edição 
de Aquele Grande Rio Eufrates Deus 
passa a deus – “para que nenhuma 
palavra levante a cabeça no meio da 
frase”. Gosto desta ideia.

Ao escrever deus não estou a 
desrespeitar os crentes, nem a 
diminuir o Deus de quem acredita 
que Deus existe. Respeito os crentes 
– e naturalmente invejo-lhes a crença 
na vida eterna –, na exacta medida 
em que espero que respeitem o meu 
direito a não acreditar em deus, 
a deus ser para mim apenas um 
substantivo abstracto. 

Será próprio das sociedades 
laicas que a igualdade de crentes e 
não-crentes exista. Assim sendo, tal 
como o leitor não se reconhece no 
meu uso da minúscula para deus, 
e está no seu direito, eu não me 
reconheço na afi rmação totalitária 
de Deus com maiúscula – como 
se a existência de Deus fosse, no 
fundo, no fundo, inquestionável, e a 
presença dos ateus apenas tolerada 
desde que não afrontem a norma 
dos crentes. 

Supostamente, Portugal é uma 
sociedade laica. Portanto, se me 
permitem, escrevo deus. 

E escrever deus em vez de Deus 
não signifi ca ter este assunto 
arrumado, pelo contrário.
(continua)

viagenscombolso@gmail.com

Alexandra Lucas Coelho

Viagens com bolso
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A Europa tem que ajudar Obama. 
É um suicídio se o não faz
O segredo do nosso futuro? Acreditar no país e numa nova geração que nunca foi tão bem 
preparada como hoje. Capaz de perceber o que é essencial. Soares sabe que é assim: não 
por matéria de fé mas por experiência. Na primeira de uma série de doze entrevistas para 
pensar o futuro, insurge-se contra os profetas da desgraça e a confl itualidade artifi cial entre os 
partidos, recomenda o compromisso. Acredita no enorme potencial de um país cuja língua é 
falada por 250 milhões de pessoas. Por Teresa de Sousa (texto) e Miguel Manso ( fotos)

a Esta é a primeira de uma série de 
doze entrevistas para refl ectir sobre 
o futuro do país, num mundo em 
profunda mudança. Uma forma de 
romper com a atmosfera abafada 
que tem marcado os tempos actuais. 
De olhar para a frente e entender 
quais são as alternativas. Começá-la 
com Mário Soares era quase uma 
obrigação. Quase setenta anos de 
vida política activa, igualmente 
dividida entre o combate difícil 
contra a ditadura e a construção 
da democracia. Uma capacidade 
inigualável de acreditar no país. 
Uma experiência enorme, forjada 
no combate a crises porventura 
ainda piores. E uma capacidade para 
escutar as pessoas e para detectar 
as mudanças que muitas vezes o fez 
ter razão antes de tempo. Passámos 
com ele em revista as difi culdades do 
país, no quadro de uma crise global 
que é “de civilização”. Soares confi a 
numa nova geração de portugueses, 
mais preparada, mais habituada ao 
mundo, mais confi ante em si própria. 
Para o presente, aconselha o espírito 
de compromisso que é fundamental 
nos momentos difíceis. E avisa para 
as consequências, por vezes trágicas, 
do “quanto pior, melhor”. 
Temos alguma razão para estarmos 
optimistas quanto ao futuro ou, 
pelo contrário, temos sobejas 
razões para estarmos pessimistas?
Nem optimistas, nem pessimistas. 
Devemos ser realistas e olhar para o 
futuro, compreendendo que Portugal 
tem futuro. Devemos partir desse 
pressuposto que, para mim, é óbvio. 
Por pior que se diga de Portugal – e 
muita gente diz, mais portugueses do 
que estrangeiros –, fi zemos bastantes 
progressos, nos últimos trinta e cinco 
anos, que não têm paralelo no século 
XX. Rompemos o bloqueio em que 
vivíamos, abriram-se horizontes 

novos para a juventude e para as 
nossas elites em todos os domínios. 
Temos hoje mais estudantes 
universitários do que tínhamos nesse 
tempo. Somos um país mais culto, 
o nível de vida é maior em todos os 
aspectos. Passámos a ser um país 
do primeiro mundo e que recebe 
imigrantes.
Essa é a perspectiva histórica.
É verdadeira e signifi cativa. É 
isso que nos ensina que vamos e 
podemos continuar. Evidentemente 
que não desconheço que hoje 
estamos a viver uma crise múltipla 
e global gravíssima, que aliás foi 
importada.
De múltiplas dimensões.
Sim. E que em alguns aspectos é 
estrutural e vem do passado. Houve 
despesismo a mais. Tínhamos um 
problema de défi ce para resolver. 
O governo anterior fez um grande 
esforço para o reduzir e conseguiu. 
Lembro-me de ter tido uma conversa 
com o primeiro-ministro, em 2007, 
em que ele se manifestava muito 
satisfeito por ter conseguido dominar 
o défi ce. Eu disse-lhe, é verdade. Mas 
parecia-me, dada a evolução que 
se estava a desenhar, que isso nos 
serviria de pouco, porque daí a um 
ano estaríamos, outra vez, com o 
défi ce a subir. Em resultado da crise 
global que, inelutavelmente, nos iria 
afectar. 
Quando o senhor estava a dizer 
isso ao primeiro-ministro, ainda 
a maioria das pessoas não via a 
crise chegar. Ainda estávamos no 
melhor dos mundos.
É, em parte, verdade. O primeiro-
ministro estava tão contente e 
infl uenciado pela ideia de ter 
dominado o défi ce, que não parecia 
ver essa outra perspectiva. Foi uma 
conversa difícil, porque se sentia um 
pouco injustiçado. O que lhe quis 

dizer é que, para além dessa crise 
estrutural que tínhamos vencido, 
estava já a perfi lar-se a crise global. 
E nunca é de mais dizer-se que não 
houve outra assim, desde 1929. Não 
nasceu aqui. Veio da América e 
atingiu a União Europeia e o mundo 
inteiro. Sob alguns aspectos, até 
resistimos melhor do que outros 
países nossos parceiros. Como a 
Espanha, a Grécia ou a Irlanda... 
Estamos hoje a viver no mundo uma 
crise do capitalismo fi nanceiro-
especulativo, política, social e de 
civilização.
Porquê de civilização?
Porque ataca os nossos valores 
éticos e civilizacionais. Até ao fi nal 
do século XX, repare, o Ocidente 
era o modelo do mundo, apesar da 
divisão entre a URSS, a China e os 
EUA. Mas eram os Estados Unidos, 
o Canadá e a Europa Ocidental 
que ditavam as principais regras. 
De repente, dez anos depois do 
colapso do comunismo, o mundo 
começou a mudar aceleradamente. 
George Bush julgava que a América 
era invulnerável e podia dominar 
o mundo, por ser a hiperpotência 
hegemónica, tanto económica, 
tecnológica como militarmente. 
Ora, verifi cou-se que não era assim. 
O 11 de Setembro de 2001 veio 
demonstrá-lo. A América é um país 
vulnerável: militar, económica e, 
sobretudo, fi nanceiramente. Trata-
se de uma constatação que nos 
obriga a uma grande mudança. Que, 
aliás, está em curso. Porém, o meu 
problema maior, como português, 
refere-se à União Europeia. Para 
onde vai a Europa? 
E da Europa depende muito do que 
nos acontecer.
Como é óbvio. Mas não só. Sou um 
europeísta convicto, como muito 
bem sabe. Defendo os Estados 

Unidos da Europa. Penso que 
deveríamos estar a avançar nesse 
sentido. Mas não estamos. Tenho 
hoje muitas dúvidas acerca do futuro 
da Europa. Os actuais dirigentes 
europeus não têm visão de futuro. 
Não sei se reparou que a maioria 
deixou de falar de construção 
europeia, como se a União fosse 
um projecto acabado. Não é. 
Ninguém se interessa em saber para 
onde vamos. Aos líderes europeus 
interessa manter o statu quo, que é a 
situação que mais lhes convém para 
se manterem no poder. Não querem 
reformas nem querem acreditar que 
o mundo deixou de ser unilateral, 
que o Ocidente deixou de ser o que 
foi. O mundo é hoje multilateral e 
passou a ser global. A China conta 
muitíssimo. A Rússia também. A 
Índia e a Indonésia. O Brasil tornou-
se uma grande potência. Tudo isso 
implica fundas mudanças na nossa 
vida colectiva europeia, ibérica e 
portuguesa.
Vamos ter de viver de outra 
maneira? 
Evidentemente. Temos de mudar de 
paradigma, de modelo económico, 
fi nanceiro, social, político e 
ambiental. Obama disse-o. Estava 
cheio de razão. Está a fazer o que 
pode, apesar das difi culdades 
imensas que enfrenta. Está-lhe a 
cair em cima o peso do mundo. Tem 
uma oposição interna extremamente 
aguerrida. Há quem comece a 
gritar contra Obama, porque os 
decepcionou. Como se pudesse fazer 
milagres. Não pode. É preciso ajudá-
lo, sobretudo a Europa. É um suicídio 
se o não faz. 
Voltando à Europa... 
Para nós, a Europa continua a ser 
fundamental. Temos de nos bater 
por ela e, sobretudo, temos de ter 
ideias para a fazer evoluir, como 

faziam os Pais Fundadores. Já disse 
e insisto que deveríamos entender-
nos a fundo com a Espanha nesse 
sentido. Fazer da Península Ibérica, 
cujo papel na história universal 
não é preciso recordar, um centro 
de refl exão, de ideias novas – e 
de iniciativas – para o futuro da 
Europa, como agente global na cena 
internacional. Temos boas condições 
para que as relações entre os dois 
Estados ibéricos se articulem nesse 
sentido. Devemos ter políticas 
europeias convergentes. Temos de 
pôr a Península Ibérica a falar e a 
fazer-se ouvir.
Para levar a Europa para onde?
Para fazer avançar o projecto 
europeu, como o mais original 
projecto de paz, de desenvolvimento 
e de progresso, que se conhece. Para 
levar todos os Estados membros a 
compreender, por exemplo, que a 
América Latina é importantíssima, 
decisiva, para o nosso futuro comum. 
Para compreender a importância 
do Atlântico. Sabe que sempre me 
bati por colocar Portugal na Europa. 
Mas também sou atlantista – não 
no sentido do Pacto do Atlântico, 
que considero uma organização 
ultrapassada. Temos uma ligação 
forte, por via da CPLP, com África. 
É importante que a desenvolvamos. 
África não é um continente perdido. 
Temos muito para dar e muito para 
receber de África. Mas devemos 
ter uma política africana coerente. 
E precisamos de ter uma política 
atlântica, como tal reconhecida pelos 
nossos parceiros europeus. São essas 
três componentes que me levam a 
considerar que Portugal é, e será, um 
país de futuro.
O que está a dizer é que, neste 
mundo globalizado em que 
vivemos, vamos voltar a ter de 
tirar partido do nosso 

Entrevistas sobre o futuro

Mário Soares

c



  P2 • Sexta-feira 5 Março 2010 • 5



6  • P2 • Sexta-feira 5 Março 2010

relacionamento histórico com a 
África e com o Brasil...
E com toda a Ibero-América. Esse 
mundo novo abre-nos imensas 
oportunidades, se tivermos lucidez e 
bom senso.
Voltando a Portugal, há 
particularidades da nossa crise que 
terão implicações para o futuro. 
Escreveu recentemente um livro 
que se chama O Elogio da Política. 
Já antes tinha alertado para uma 
certa degradação da política – a 
sua mediatização, a sujeição ao 
marketing... 
Dominada pelo dinheiro, sem 
princípios éticos, nem visão global. 
Disse que era preciso restaurar 
a importância da política. Hoje 
vivemos uma crise económica 
mas também uma espécie de 
esvaziamento da política. 
É verdade. Ora, em democracia é 
– ou deve ser – da política que tudo 
depende. Mas a crise política em que 
hoje vivemos é, em grande parte, 
artifi cial. Decorre directamente 
da forma como os partidos se 
digladiam. A ambição do poder 
pelo poder ultrapassa tudo o resto. 
Ironicamente, numa altura em que o 
poder político – ao contrário do que 
devia – é e continua a comportar-se 
como um poder menor em relação 
ao poder dos interesses, das grandes 
empresas multinacionais e nacionais 
e dos bancos. 

A concentração da imprensa nas 
mãos de três ou quatro grandes 
grupos económicos condiciona muito 
as coisas. O resultado é que, hoje, os 
bons jornalistas, independentes e 
que faziam opinião pela sua isenção, 
escasseiam… 
O problema da imprensa não é 
só português. A concentração 
da propriedade, a mediatização 
da política, são fenómenos 
generalizados. 
É verdade. O problema é que, 
nos últimos anos do domínio do 
neoliberalismo, houve uma perda 
enorme de valores. A política virou-
se contra si própria, ajoelhou-se 
perante o “bezerro de ouro” e 
afastou-se do jornalismo sério. A 
ideia de que os políticos não prestam, 
são venais, só querem tratar das suas 
vidas, está generalizada mas não 
corresponde à verdade. Há casos 
conhecidos em que é assim, mas não 
são generalizáveis. 
Mas deixe-me voltar ao jornalismo. 
Veja a catástrofe da Madeira. Todos 
nós a sentimos profundamente. 
O país mobilizou-se para valer 
à Madeira. Imediatamente, sem 
nenhuma hesitação, de coração 
aberto, porque somos irmãos. Foi 
um exemplo extraordinário de 
solidariedade e coesão nacional. 
Foi reconfortante. Alberto João 
Jardim reconheceu-o.
Mas isso não quer dizer que a 
imprensa – sobretudo as televisões 
– se permitam apenas falar disso. 
Repetir as mesmas notícias, mostrar 
as mesmas imagens, dizer sempre o 
mesmo, durante dias seguidos. É a 
banalização! Se, em vez da Madeira, 
for outra desgraça que nos emocione 
– uma criança que desapareceu, um 
incêndio, a morte de um pescador – 
é a mesma coisa. Só se fala disso. À 
saciedade. Sem critério. Não porque 
não haja novidades e outros assuntos 
mais interessantes a relatar. Mas 
por ser mais fácil. Repetir mil vezes 
a mesma coisa, alimentando as 
audiências e as páginas dos jornais. 
Se for um escândalo, ainda melhor. 
Os jornalistas de hoje só querem 
falar disso. É o caminho seguro 
para o descrédito do jornalismo de 
qualidade. É preciso perceber isso e 

mudar as coisas…
Mas nada disso iliba a política de se 
ter esvaziado de ideias. O senhor 
disse-o várias vezes: a política sem 
ideias e sem causas não existe. Não 
será esse também o problema? 
É claro que é. A política sem ideias 
e sem causas não tem sentido. É 
preciso mudar as coisas para melhor. 
Sabe, estou convencido de que é 
como nos vinhos: há anos bons e 
anos maus. Na política, passa-se 
o mesmo: há gerações boas e há 
outras menos boas. Quando veio a 
Revolução dos Cravos e vivemos a 
euforia da liberdade, felizmente para 
nós, a Europa tinha grandes políticos.
E Portugal também...
Inexperientes, mas de boa qualidade 
humana. Na Europa, foi a geração 
dos Willy Brandt, Olof Palme, 
Callaghan, Mitterrand, Kreisky. Mas 
também Kohl, Giscard d’Estaing, 
Andreotti… Sabiam o que estavam 
a fazer e para onde queriam ir. Em 
Portugal havia ideias para o país 
e queríamos entrar na Europa. A 
verdade é que passou essa geração 
e as coisas mudaram. Se olharmos 
para os dirigentes europeus, também 
vemos um deserto de ideias…
Essa perda de qualidade não pode 
ter apenas a ver com o jornalismo 
ou com a colheita geracional, 
melhor ou pior. 
Quando falo das gerações, boas e 
más, como o vinho, é para me dar 
a mim próprio a alegria de pensar 
que o mundo muda e muda para 
melhor. As actuais gerações de 
políticos, formados na escola do 
neoliberalismo, não serão excelentes, 
com as devidas excepções. Mas vão 
vir outras, seguramente melhores. 
A necessidade obriga. Acredito 
nisso. E acredito que, por efeito da 
crise actual, as novas gerações serão 
diferentes. A que foi contemporânea 
dos dois mandatos do Bush foi 
ensinada a pensar que o importante, 
na vida, é ganhar dinheiro. O 
que é importante na política, é o 
marketing. O que é importante é 
parecer, mais do que ser... Foi, em 
parte, esse delírio do lucro fácil que 
conduziu à crise mundial. As pessoas 
perderam a sensibilidade para os 

valores morais e para perceber a 
importância do que é essencial para o 
futuro dos seres humanos. Só sentem 
a necessidade de ganhar dinheiro, de 
qualquer maneira… 
Com isso perdeu-se, de algum 
modo, o sentido de comunidade 
nacional? O Presidente Obama 
ganhou as eleições apelando a um 
sentido de comunidade nacional. 
Isso vai ter de surgir, 
necessariamente, tanto na União 
Europeia como em Portugal. O 
regresso às ideologias e às grandes 
causas que mobilizam as consciências 
das mulheres e dos homens. 
Mas como é que se pode voltar a 
confi ar nas instituições? O que está 
a dizer parece mais matéria de fé... 
Mas não é. Resulta da experiência. 
Atravessei longos anos de luta, 
quando tudo parecia perdido. 
Não estava. E nunca desisti de 
lutar. Surgiu, fi nalmente, o 25 
de Abril. Emergiu uma geração 
completamente nova. Não estamos 
longe de que isso possa acontecer 
outra vez. Trata-se da experiência e 
do conhecimento da História, não de 
fé. É o resultado da experiência da 
minha larga vida política, de quase 70 
anos. Acredito no progresso, acredito 
em grandes causas e, sobretudo, 
acredito na possibilidade de construir 
um mundo melhor para todos.
A experiência que temos da sua 
geração de políticos é que havia 
uma ideia para o país, capaz de 
dar sentido às coisas e de ser 
mobilizadora. Que ideia nos pode 
voltar a mobilizar?
É simples: ter confi ança no povo 
português e acreditar em Portugal. 
Há boas razões para isso. Depois, 
é preciso ir buscar os melhores. 
Eu creio que temos, talvez pela 
primeira vez em séculos, elites de 
físicos, de químicos, de astrónomos, 
de biólogos, de oceanógrafos, de 
cientistas, de técnicos, abertos 
às mais modernas tecnologias, 
de artistas, de escritores, de 
desportistas...
Alguns vão-se embora...
Mas continuam profundamente 
ligados a Portugal. Há um jovem 
astrónomo português – tem trinta e 
poucos anos, Pedro Russo – que está 
na Alemanha e que, no ano passado, 
foi o presidente do Ano Internacional 
da Astronomia. É considerado um 
dos maiores astrónomos europeus. 
Vive na Alemanha.
Porque tem lá condições que não 
lhe deram aqui.
Claro. Eu soube da vida dele e da 
sua qualidade. Resolvi telefonar-lhe. 
Disse-lhe: quando vier cá, se puder 
passe aqui. Gostaria imenso de o 
conhecer. Ele respondeu-me que 
tinha também o maior prazer em 
conhecer-me. Esteve aqui comigo, 
falámos uma boa parte da tarde. 
Contou-me o que estava a fazer 
com um entusiasmo extraordinário. 
Tão português como sempre foi. 
Amanhã, se calhar, vai trabalhar para 
a América, mas a ligação que tem 
com Portugal é visceral e profunda. 
Estudou, aliás, na Universidade do 
Porto, que considera excelente. Nem 
imagina os casos que eu conheço 
assim. E toda a gente os ignora…
O que está a dizer é que já temos 
uma massa crítica que nos permite 
ter alguma segurança quanto ao 
futuro?
Claro. E só se fala de quê? Das 
crises, das nossas fragilidades, do 
derrotismo nacional, que entrou 
em moda. E, obviamente, das 
escutas ilegais, dos escândalos, das 
roubalheiras. Mas não se discute 
como é possível combater tudo isso…

Quando há pouco lhe falei do 

jovem astrónomo, esqueci-me de lhe 
dizer que não faço a menor ideia da 
sua tendência política, nem isso me 
interessa. O que me interessou foi ver 
que tinha raízes portuguesas sólidas 
e um amor enorme pelo seu país. 
Temos muitos casos assim. Devemos 
trabalhar com eles, mesmo que 
estejam no estrangeiro. 

Fala-se de política do 
conhecimento e da importância do 
conhecimento, temas também muito 
importantes. Mas não basta falar 
– é preciso fazer e pôr os outros a 
fazer. Não chega dar computadores. 
É preciso avaliar os resultados e 
corrigir as falhas. 
Tem, portanto, confi ança nas 
novas gerações e na massa crítica 
de gente mais preparada...
Tenho. Apesar de haver, nos últimos 
anos, um descrédito permanente da 
política. Confi o nas novas gerações. 
Conheço-as e aprecio-as. Sabem 
que houve uma crise provocada, 
não pelos políticos, mas pelos 
que queriam minimizar a política. 
Percebem, por isso, que precisamos 
de mudar de paradigma, de modelo 
fi nanceiro, económico, social, 
político e ambiental. Carecemos 
de princípios éticos estritos e 
obrigatórios para que um capitalismo 
diferente, com dimensão social e 
ambiental, possa sobreviver... 
Mas isso só se pode fazer 
globalmente.

Mas tem de ser feito. Sem perda de 
tempo. Na América, temos a certeza 
de que há um Presidente que se 
move nesse sentido. É hoje uma 
referência universal. Li recentemente 
o primeiro projecto do relatório da 
Comissão González [criada para 
refl ectir sobre o futuro da União], 
que ainda é confi dencial, e onde se 
diz, ainda que de maneira bastante 
diplomática, que a Europa tem de 
mudar de paradigma e perceber que, 
se não mudar, entra em decadência 
profunda e irremediável. Passa a ser 
uma pequena península no extremo 
do continente asiático. Pobre e 
irrelevante. O ideal da construção 
europeia é tão rico, signifi cou um tal 
avanço para o mundo inteiro, que, 
a perder-se, seria uma verdadeira 
tragédia para a humanidade. 
Mas há também um outro lado 
dessa história. Como é que 
construímos um futuro com a 
extrema desigualdade social do 
país e a precariedade dos jovens? 
Não acha que há aqui um bloqueio? 
É a maior vergonha que temos: as 
desigualdades sociais, as manchas 
de pobreza, o crescimento do 
desemprego. São a prioridade para 
a mudança. Mas isso não nos deve 
transformar em profetas da desgraça. 
Já temos muitos… Ouve-se muita 
gente a dizer que estamos perdidos, 
que não vamos recuperar, que o país 
não tem conserto. Se, pelo menos, 

A política virou-se 
contra si própria,
ajoelhou-se perante
o ‘bezerro de ouro’
e afastou-se
do jornalismo sério

Só se fala das nossas 
fragilidades, do 
derrotismo nacional, 
das escutas ilegais, das 
roubalheiras. Mas não 
se discute como 
combater tudo isso
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essa gente fosse capaz de apresentar 
ideias e soluções. Mas não. Dizem 
mal e vão para casa, todos satisfeitos. 
Desabafaram…
Como se combate essa 
desigualdade, que é persistente? 
Desigualdades sociais, pobreza, 
crescimento do desemprego. É uma 
trilogia trágica. Não é, certamente, 
recorrendo aos privados, embora 
possam e devam ajudar. É 
perfeitamente razoável que as 
instituições privadas queiram lucro 
e trabalhem para o conseguir. Mas já 
não é razoável que o Estado se reja 
pela mesma lógica. É por isso que 
digo que a política e o mundo dos 
negócios devem ser completamente 
separados. Deve ser um ponto de 
honra para qualquer político. O 
Estado não tem que fazer negócios. 
Deve ocupar-se da segurança, da 
Justiça, das questões sociais, dos 
problemas de cidadania, da posição 
de Portugal no mundo, da defesa 
das instituições democráticas, da 
coesão e unidade dos portugueses. 
E dar confi ança ao país. Não somos 
um país pequeno e sem recursos. 
Temos uma história que nos honra, 
uma língua em expansão, a terceira 
mais falada na Europa. Hoje, há 250 
milhões de seres humanos que falam 
português, em todos os continentes. 
Se juntarmos a isso os 500 milhões 
que falam espanhol, percebemos o 
que a Península Ibérica pode – e deve 

– representar no mundo: uma força. 
É indispensável ter uma 

estratégia clara e a consciência do 
caminho que devemos percorrer. E 
mobilizar, nesse sentido, os nossos 
compatriotas. 
Como é que pode haver confi ança 
no país com uma crise na Justiça 
com a dimensão da nossa? 
É verdade. É muito difícil. Isso passa 
pela política, sendo que a Justiça, 
no seu conjunto, é um órgão de 
soberania. Quem tem de credibilizar 
e moralizar a Justiça é a política. 
Não é aceitável que os juízes, que 
tinham antigamente uma distância 
necessária em relação aos outros 
cidadãos, que os tornava uma 
referência, se banalizem, ocupem em 
força as televisões para ver quem lá 
vai mais vezes e diz maiores dislates. 
Só para dar nas vistas. Convencidos 
de que se prestigiam muito, porque 
vão ao barbeiro ou ao café e as 
pessoas conhecem-nos. Viram-nos 
nas televisões…

E há outra coisa que também 
me parece gravíssima. Criaram-se 
sindicatos de um órgão de soberania 
– o sindicato dos magistrados, o 
sindicato dos juízes, dos polícias, 
dos agentes judiciais. Aceitaria 
que existissem, desde que se 
confi nassem à defesa dos seus 
interesses profi ssionais. Mas não, vão 
às televisões debitar opiniões sobre 
o que se está a passar no país e na 

com o FMI, que estava quase pronto 
e que era absolutamente necessário 
para o nosso equilíbrio fi nanceiro. 
Certamente por isso, o Presidente 
da República disse-me que tinha de 
formar outro governo. Foi então que 
fi z um acordo com Freitas do Amaral 
e o CDS, a que chamei de mera 
“incidência parlamentar”.
Na outra crise, foi o “bloco 
central”. De ambas as vezes, houve 
compromissos que funcionaram 
pelo menos enquanto foi 
necessário. E agora? 
A situação do PSD, com a sua líder 
de saída, não ajuda a estabelecer 
compromissos. Não vejo que seja 
possível nem conveniente um novo 
“bloco central”. Mas é preciso fazer 
compromissos, dialogar, estabelecer 
pontes. A gravidade da situação é de 
tal ordem que as pessoas vão acabar 
por compreender essa necessidade. 
É o país e a democracia que estão em 
causa. A imprensa responsável tem aí 
também grandes responsabilidades. 
Não se trata apenas de vender jornais 
e de ter maiores audiências. Trata-se 
de salvar o crédito da comunicação 
social e de a tornar útil ao país e aos 
cidadãos… 
Onde é que vê que estão hoje os 
nossos bloqueios maiores? 
Em primeiro lugar, na Justiça. 
Sem uma Justiça séria e efi caz 
não podemos avançar. Depois, é 
indispensável lutarmos contra as 
desigualdades sociais, a pobreza, o 
desemprego, o trabalho precário. 
E só a seguir importa controlar 
o défi ce, diminuir o despesismo, 
acabar com a impunidade dos 
corruptos, responsáveis pela situação 
em que nos encontramos. Há 
economistas, como Paul Krugman e 
Joseph Stiglitz, prémios Nobel, que 
não estão assim tão obcecados pela 
descida do défi ce quanto alguns 
dos nossos políticos e economistas. 
Temos de encontrar e criar empregos 
para os jovens. O drama do 
desemprego juvenil tem a ver com o 
desespero e a depressão. Temos de 
perceber que a coesão social pode 
ser posta em causa. Se não fazemos 
as reformas sociais, estamos, 
inconscientemente, a criar revoltas, 
difíceis de controlar. 
Daqui a vinte anos viveremos em 
democracia?
Confi o que sim. A democracia pode 
ser imperfeita, mas ainda não se 
inventou nenhum regime melhor…
Mas falou em revoltas...
É verdade. Sabe o que levou o 
nazismo ao poder? A revolta das 
pessoas e o desentendimento dos 
partidos de esquerda. A luta dos 
radicais de esquerda, convencidos de 
que quanto pior, melhor. Uma teoria 
terrível: levou os sociais-democratas 
e os comunistas alemães a morrer, 
lado a lado, nos mesmos campos de 
concentração. Há lições da História 
que não devemos esquecer. 

Não vejo razões para esta luta 
feroz entre os partidos continuar. 
Todos têm culpas no cartório. 
São comportamentos vazios de 
conteúdo, artifi ciais. Os nossos 
líderes – todos –, para se imporem e 
serem respeitados pelo eleitorado, 
têm de mudar. Ser mais fl exíveis, 
tolerantes e menos dogmáticos. 
Ninguém – nenhum partido –, por si 
só, é o exclusivo detentor da verdade 
ou do patriotismo. Têm que se 
entender e respeitar mutuamente. 
A democracia vive da alternância. 
E durante as crises – mormente tão 
graves como a actual – os partidos e 
os políticos devem fazer um esforço 
de entendimento. É o que desejam os 
eleitores. E são os meus votos muito 
sinceros. 

Não é aceitável 
que os juízes
ocupem em força 
as televisões
para dizerem os
maiores dislates.
Convencidos de que
se prestigiam muito,
porque vão ao barbeiro
ou ao café e as 
pessoas conhecem-nos

O antigo Presidente fotografado no seu 
gabinete, na Fundação Mário Soares

Justiça. Ora isso é inaceitável.
Olhemos para o que se passou em 
Itália. Primeiro, a decapitação 
dos partidos pelos juízes, depois a 
berlusconização do país... 
Estamos a caminho da 
berlusconização. Mas temos de lutar 
contra ela. Com todas as nossas 
forças. Não basta dizer que vamos 
pelo mau caminho. 
Quando era primeiro-ministro, 
enfrentou por duas vezes crises 
enormes e sem a almofada 
europeia. O que falta hoje para 
podermos enfrentá-las como as 
enfrentou?
Há grandes diferenças. Os tempos 
eram outros. A política, hoje, quase 
está resumida à actividade dos 
partidos que fazem uma guerrilha 
artifi cial entre si. Não se discutem 
ideias nem se alimentam relações 
de cordialidade entre os líderes. 
Lembro-me da primeira vez que 
entrei no Parlamento como primeiro-
ministro: fui cumprimentar todas 
as bancadas, pôr-me à disposição 
de cada uma delas. Depois, tive de 
apresentar uma moção de confi ança, 
que foi votada pela extrema-
esquerda e pela direita. Como vê, 
não é só agora que isso acontece. 
Mas quando o governo caiu, eu 
senti que fi cava como vencedor 
e não como vencido. Se eu me 
fosse embora, não teria havido a 
possibilidade de subscrever o acordo 
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Das maravilhosas 
ilusões de 1990 
ao desânimo 
de 2010

O que nos dizem os números sobre como era Portugal em 1990, no ano em que 
dados estatísticos Pordata ajuda a perceber como então respirávamos optimismo

a Como era Portugal há 20 anos? 
Mudámos muito? Pouco? Para 
melhor? Para pior?

Se tivéssemos colocado estas 
perguntas há 20 anos, ninguém 
hesitaria nas respostas. O Portugal 
de 1990 era muito diferente do de 
1970, e não apenas porque mudara 
o regime político e regressara aos 
seus limites europeus: os costumes 
tinham mudado, estávamos mais 
ricos, mais livres, sentíamo-nos 
sobretudo melhor com a vida.

Mas hoje, quando fazemos as 
mesmas perguntas relativamente ao 
período 1990-2010, hesitamos. 

Por não estarmos mais ricos? Não, 
olhando para os números de 1990 
e para as estatísticas mais recentes 
(2008), não há dúvida que estamos 
mais ricos. A riqueza por habitante 
(o PIB per capita na gíria dos 
economistas) até aumentou quase 33 
por cento em termos reais, apesar de, 
em média, trabalharmos hoje menos 
três horas e meia por semana.

Por não estarmos mais livres? 
É mais difícil responder, mas 
se pensarmos que hoje é total a 
liberdade de circulação na União 
Europeia ou muito maior o número 
de famílias que escolhe escolas 

privadas, exercendo na prática o 
direito à liberdade de educação, até 
poderíamos concluir que também 
estamos mais livres.

Será então porque não estamos 
melhor com a vida? Muito 
provavelmente. É certo que 
hoje vivemos mais anos, que a 
mortalidade infantil diminuiu e que 
o Estado gasta muito mais dinheiro 
com a protecção social. Mas, ao 
mesmo tempo, a taxa de desemprego 
mais do que duplicou e o peso dos 
licenciados entre os desempregados 
mais do que quadruplicou, o que 
fez do medo de perder o emprego 
a principal preocupação dos 
portugueses.

Mas estes indicadores não são 
sufi cientes para percebermos por 
que motivo não respondemos sem 
hesitar que, nos últimos 20 anos, o 
país mudou para melhor. Apesar de 
ter mudado muito.

Um país até 2000, 
outro depois
Em 1990 Lisboa e o Porto ainda não 
estavam ligadas por auto-estrada. 
Em 1990, quando o PÚBLICO saiu, 
podíamos encontrar nas suas páginas 

A despesa do Estado em Educação passou de 3,9 por cento para 4,4 por cento do PIB 
ENRIC VIVES-RUBIO
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o PÚBLICO nasceu, e hoje, quando comemora 20 anos? Uma visita à base de 
o e hoje hesitamos entre a anomia e o pessimismo. Por José Manuel Fernandes

Vivemos mais anos, a mortalidade diminuiu, 
a taxa de desemprego mais do que duplicou

DANIEL ROCHA

de serviços uma lista dos locais onde 
havia Multibanco, pois nessa altura 
apenas existiam 821 terminais em 
todo o país (no fi nal de 2008 existiam 
13.391). Em 1990 ainda utilizávamos 
o escudo e vivíamos com uma taxa 
de infl ação de 13,4 por cento (em 
2009 a taxa de infl ação foi negativa). 
Em 1990 não havia Internet e os 
telemóveis eram “tijolos” apenas 
utilizáveis nos automóveis. Em 
1990 não havia SIC, nem TVI, nem 
televisão por cabo. Em 1990 mal se 
iniciara o tempo dos hipermercados 
e ninguém imaginava que um dia as 
“lojas dos chineses” ocupassem os 
espaços do que antes eram livrarias, 
antiquários ou mercearias. Em 
1990…

O mundo era então um lugar muito 
diferente – e Portugal também. Mas 
o mundo e Portugal não evoluíram a 
par e isso muito contribuiu para a tal 
percepção de que não estamos hoje 
melhor com a vida do que estávamos 
em 1990, bem pelo contrário. 
Uma parte dessa percepção deriva 
da nossa posição relativa: há 
dois séculos, pelo menos, que os 
portugueses vivem mal sempre 
que olham para o resto da Europa 
e comparam os diferentes níveis de 

desenvolvimento, e a verdade é que 
nos últimos anos voltámos a atrasar-
nos. Mas outra parte dessa percepção 
de mal-estar resulta de uma infl exão 
de trajectória que se detecta com 
alguma facilidade olhando para as 
estatísticas dos últimos 20 anos. É 
que parece haver um país entre 1990 
e 2000 e um outro país de então para 
cá. 

Tomemos alguns exemplos, 
começando pelo mesmo indicador 
que citámos a abrir, o da riqueza 
por habitante. Em 1990, corrigindo 
os valores para preços de 2000 em 
euros, o PIB per capita era de 9125 
euros; em 2000 era de 11.957 euros, 
um salto de 31 por cento. Contudo, 
em 2008 o PIB per capita só crescera 
para 12.421 euros, uma evolução de 
apenas 3,9 por cento. Pior: como em 
2009 o país conheceu uma recessão, 
é natural que mesmo essa evolução 
anémica tenha sido quase totalmente 
anulada pela perda de riqueza 
registada em 2009, o que signifi cará 
que entrámos no ano 2010 com 
um produto médio por habitante 
praticamente igual ao de 2000. Foi 
como se tivéssemos perdido toda 
uma década, como se estivéssemos a 
pedalar no vazio.

Acontece também que a evolução 
sentida pelas famílias foi ainda mais 
negativa. Olhando de novo para 
as séries corrigidas da infl ação, 
verifi camos que o valor médio do 
rendimento bruto dos agregados 
familiares declarados em sede de IRS 
saltou de 11.500 euros em 1990 para 
16.800 euros em 2001 (o ano em que 
foi registado o valor mais elevado) 
e, depois, caiu para 14.600 euros 
em 2008. É certo que este indicador 
é menos fi ável (pois depende da 
efi ciência fi scal e, também, da 
dimensão dos agregados), mas 
não deixa por isso de refl ectir uma 
diminuição no rendimento médio 
das famílias.

Outro indicador onde também 
é visível uma clara infl exão com a 
entrada no novo milénio é o relativo à 
taxa de desemprego. Em 1990 estava 
a cair, após ter atingido um pico em 
meados dos anos 80, e situava-se nos 
4,7 por cento. Na última década do 
século, apesar de ter subido com a 
recessão de 1993/94, o desemprego 
continuou a diminuir até se situar, 
no ano 2000, nos 3,9 por cento da 
população activa. De então para cá 
quase nunca deixou de crescer e os 
últimos dados, referentes a Janeiro 

de 2010, colocam essa taxa nos 10,5 
por cento, o valor mais elevado das 
últimas décadas. 

Pior: o desemprego afecta hoje 
sobretudo os mais novos, tende a 
ser prolongado (mais de metade 
dos desempregados fi cam nessa 
condição mais de um ano) e tem 
vindo a aumentar o peso relativo dos 
licenciados. 

Uma travagem 
inesperada
Estes indicadores mostram um 
país que, depois de quatro décadas 
de crescimento mais ou menos 
rápido, estancou ao entrar no 
terceiro milénio. Há dez anos que 
a economia portuguesa não tem 
encontrado soluções para, mesmo 
continuando a receber generosas 
ajudas externas vindas da União 
Europeia (as transferências líquidas 
de Bruxelas ainda corresponderam, 
em 2008, a 1,5 por cento do PIB), 
continuar sequer a acompanhar o 
ritmo de crescimento dos nossos 
parceiros continentais. Parámos, já 
que devemos terminar a década com 
um crescimento médio de apenas 0,5 
ou 0,6 por cento, insufi ciente 

Depois de quatro 
décadas de crescimento 
mais ou menos rápido, 
o país estancou ao entrar 
no terceiro milénio

c
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Portugal em 1990 e 20 anos depois
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Variação

Valor de 1990

Valor de
2010

19902010

Enfermeiros total

Médicos total

Despesa total em Saúde em % do PIB

Despesa da Segurança Social em % do PIB

Despesas do Estado em Educação em % do PIB

Processos pendentes nos tribunais judiciais

Processos findos nos tribunais judiciais

Processos entrados nos tribunais judiciais

Condenados por mil habitantes

Alunos do Ensino Secundário que estão no privado 

Alunos do Ensino Básico que estão no privado

Alunos no Ensino Superior

Alunos no Ensino Secundário

Crianças no pré-escolar

Peso dos licenciados/total de desempregados

Taxa de desemprego

Crianças nascidas fora do casamento

Peso das famílias monoparentais

Idade da mulher ao 1.º filho

Número de divórcios

Pensão de velhice (mensal, preços constantes)

Salário mínimo (mensal, preços constantes)

Casamentos não católicos 

Idosos por 100 pessoas em idade activa

População com mais de 65 anos

Esperança de vida

População (milhões de habitantes)

-69,72%

-23,12%

-39,67%

-9,68%

-12,74%

-22,46%

-8,83%

50% 100%-50 Desceu Subiu

Nota: os valores apresentados comparam 
a situação do país em 1990 e 2008, último 
ano para o qual há estatísticas. Com 
excepções: o número de alunos no 
superior e a despesa com a saúde (para os 
quais já há disponíveis dados para 2009); 
o peso dos licenciados no total de 
desempregados (os dados apresentados 
são, respectivamente, de 1992 e 2009); os 
números relativos à esperança de vida 
não vão além de 2007; os condenados por 
mil habitantes não vão além de 2006. O 
gráfico com a taxa de desemprego inclui o 
valor divulgado pelo Eurostat em Janeiro.

O gráfico mostra a evolução numa série de áreas: demografia, saúde, justiça, educação. 
Vivemos mais anos, temos menos filhos, casamo-nos menos... Retrato de um país.
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Infografia: Célia Rodrigues
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A base de dados
Chama-se Base de Dados sobre 

Portugal Contemporâneo (Pordata), 
foi organizada pela Fundação 

Francisco Manuel dos Santos, que tem 
como presidente do conselho de 

administração o investigador António 
Barreto, e reúne estatísticas sobre os 

contextos políticos, sociais e culturais de 
Portugal dos últimos 50 anos. Os dados, 

desta base dirigida por Maria João 
Valente Rosa, são provenientes 

do INE e de várias outras 
instituições.

$
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para criar novos postos de trabalho. 
Esta anomia contrasta com o 

crescimento registado nas décadas 
anteriores: 7,5 por cento ao ano na 
década de 1960, 6,1 na de 1970, 4,9 
na de 1980 e 3,4 na de 1990. O que 
mostra até que ponto o modelo de 
desenvolvimento iniciado há 50 anos, 
quando Portugal se tornou membro 
da EFTA, baseado nas exportações 
de produtos manufacturados e numa 
mão-de-obra pouco qualifi cada e 
barata, está esgotado. 

Há pelo menos dois indicadores 
que confi rmam este diagnóstico. 
O primeiro é a diminuição da 
população empregada no sector 
secundário, que subiu de 1,6 milhões 
em 1990 para 1,7 milhões em 2000 
e, em 2009, estava a cair para 
apenas 1,4 milhões. Nesse ano já 
representava menos de metade da 
população empregada no sector 
terciário, o dos serviços.

O outro indicador refl ecte a 
perda de peso das indústrias 
transformadoras na oferta de 
emprego por conta de outrem: em 
1990 garantiam 41,3 por cento dos 
postos de trabalho, em 2007 (último 
número disponível), já só pesavam 
21,4 por cento. 

A diminuição do emprego no 
sector secundário poderia ter 
correspondido a aumentos de 
produtividade capazes de compensar 
não só a criação de menos postos 
de trabalho como a diminuição do 
número de horas de trabalho por 
semana, mas isso só aconteceu de 
forma muito parcial e, sobretudo, 
a um ritmo muito inferior ao dos 
nossos parceiros europeus. 

Face a esta situação, será que a 
massifi cação do ensino de que tanto 
se ouviu falar poderá vir a compensar 
as perdas registadas? Mesmo sem 
tomar em consideração a qualidade 
da educação, difícil de descortinar 
nas longas séries estatísticas, os 
números disponíveis fornecem sinais 
contraditórios. Senão vejamos:

– a percentagem de analfabetos 
diminuiu (passou de 13 para 11,8 por 
cento), mas continua a ser muito 
elevada;

– há muito mais portugueses 
licenciados, pelo que o seu peso na 
população passou de quatro por 
cento em 1990 para 11,5 por cento em 
2008;

– o número de alunos matriculados 
num estabelecimento do ensino 
superior mais do que duplicou, 
passando de 158 mil para 373 mil, 
mas tem vindo a cair depois de ter 
atingido um pico de 401 mil em 2003;

– a taxa real de escolarização no 
pré-escolar passou de 47,1 para 77,7 
por cento (2007), uma vez que o 
número de crianças neste grau do 
sistema de ensino passou de 162 mil 
em 1990 para 266 mil em 2008;

– em contrapartida, apesar 
de ter aumentado a taxa real de 
escolarização, no ensino secundário 
passou-se de 310 mil alunos em 
1990 para 477 mil logo em 1996, 
tendo desde então o número vindo 
a diminuir para se situar nos 349 mil 
em 2008;

– um fenómeno semelhante 
aconteceu ao nível do básico (até ao 
9.º ano), onde o número de alunos 
matriculados tem vindo sempre a 
descer: eram 1,5 milhões em 1990 e 
apenas 1,2 milhões em 2008; 

– apesar da diminuição do número 
de alunos no sistema de ensino, a 
despesa do Estado em Educação 
passou de 3,9 para 4,4 por cento do 
PIB; 

– ao mesmo tempo que o Estado 
investia mais em Educação, 
aumentava a percentagem de alunos 

a optar por escolas privadas: no 
ensino básico, o peso do privado 
passou de 7,2 para 11,4 por cento e, 
no ensino secundário, saltou de 7,7 
para 19,8 por cento. 

Por estes elementos percebemos 
que a massifi cação do sistema de 
ensino teve os primeiros efeitos no 
ensino básico, alargando-se depois 
ao secundário e ao superior, mas 
começou já a sofrer com o efeito 
demográfi co da baixa da natalidade. 
Isto signifi ca que, mesmo sem ter 
em consideração a qualidade do 
ensino, o número de jovens que 
podem aceder e concluir qualquer 
grau de escolaridade está a diminuir, 
o que faz com que diminua também 
o número dos que chegam, todos os 
anos, com melhores qualifi cações 
ao mercado de trabalho. Mesmo 
assim, esse mercado de trabalho 
não tem conseguido, sobretudo nos 
últimos anos, integrar os portugueses 
teoricamente mais qualifi cados.

Mais velhos 
e mais dependentes
Os indicadores do sistema de ensino 
são os primeiros que nos abrem 
a porta para uma área onde as 
mudanças entre o país de 1990 e 

As mulheres são mães mais tarde e têm menos filhos

Em 1990 havia 28 mil médicos; em 2008 eram quase 39 mil

MANUEL ROBERTO
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o país de 2010 são mais marcadas: 
a nossa composição demográfi ca. 
Por comparação com 1990 somos 
hoje um país mais envelhecido, 
com maior difi culdade para repor a 
população e onde começam a pesar 
os encargos com os mais idosos. 

Primeiro que tudo, vivem hoje 
mais pessoas em Portugal: éramos 
9,9 milhões de habitantes em 
1990, somos 10,6 milhões hoje. 
Sensivelmente metade desse 
aumento populacional deve-
se ao crescimento do número 
de residentes estrangeiros, 
a esmagadora maioria deles 
imigrantes: há 20 anos a população 
não-portuguesa pesava apenas 1,1 
por cento do total; em 2008, 4,1 por 
cento. A presença de comunidades 
estrangeiras vindas, como 
imigrantes pobres, já não apenas de 
África mas também do Brasil e da 
Europa de Leste, é mesmo uma das 
principais mudanças na realidade 
portuguesa.

Depois, vivem no nosso país 
menos jovens e há mais idosos. A 
população com menos de 15 anos já 
só representa 15,3 por cento do total 
quando, em 1990, pesava 20 por 
cento. Em contrapartida, há já vários 
anos que o número dos que contam 

mais de 65 anos é superior ao dos 
que têm menos de 15. Em 2008 os 
residentes com mais de 65 anos 
correspondiam a 17,5 por cento da 
população, contra os 13,6 por cento 
registados no Censo de 1991.

Esta evolução confi rma uma 
tendência que vinha de trás e, ao 
contrário do que sucede noutras 
áreas, não se nota aqui qualquer 
quebra ou inversão de rumo nas 
séries estatísticas. 

Há mais idosos sobretudo porque 
a esperança de vida tem continuado 
a aumentar: nos homens passou de 
70,6 anos em 1990 para 75,5 anos em 
2007; nas mulheres de 77,6 para 81,7 
anos. Para o aumento da esperança 
de vida contribuiu a diminuição 
da taxa bruta de mortalidade, 
que caiu de 10,4 para 9,8 por cada 
mil habitantes, taxa que também 
benefi ciou da evolução positiva de 
um dos raros indicadores em que 
Portugal surge entre os melhores do 
mundo, o da mortalidade infantil, 
cuja taxa baixou de 10,8 para 3,3 por 
cada mil nascimentos. 

Da mesma forma que os 
portugueses vivem mais anos, 
também têm menos fi lhos. O 
número de nascimentos tem vindo 
a descer de forma sustentada e o 
índice sintético de fecundidade, 
que nos indica o número médio de 
fi lhos por mulher em idade fértil, 
caiu de 1,57 em 1990 para 1,37 em 
2008. Para manter a população, 
este índice deveria situar-se nos 2,1, 
pelo que, apesar da redução da taxa 
de mortalidade, a diminuição do 
número de nascimentos permitiu 
que, em 2007, tivessem morrido 
mais pessoas em Portugal do que 
aquelas que nasceram nesse ano, 
o que não sucedia há quase um 
século, isto é, desde o fi m da I 
Guerra e da época da chamada gripe 
pneumónica. 

Em 2008 registou-se uma 
ligeira recuperação no número 
de nascimentos, mas os dados 
já conhecidos relativos a 2009 
apontam para nova quebra. No ano 
passado por pouco que o número de 
nascimentos não fi cou abaixo dos 
100 mil, pelo que não surpreenderia 
se o índice de fecundidade, que 
ainda não foi calculado pelo INE, se 
viesse a situar abaixo dos 1,3 – um 
dos mais baixos da Europa. 

Esta evolução da demografi a tem 
consequências e, não por acaso, 
assistimos ao longo deste período 
a várias reformas do sistema de 
Segurança Social, três delas nos 
últimos dez anos. O que não 
surpreende: o sistema português 
de Segurança Social baseia-se na 
solidariedade intergeracional, 
isto é, a geração que está na vida 
activa desconta para os que estão 
reformados, na esperança de que 
a próxima geração desconte para 
pagar as suas futuras pensões. Ora 
em 1990 havia 4,9 indivíduos em 
idade activa por cada idoso, sendo 
que em 2008 essa relação tinha 
caído para 3,8. Mas como nem 
todos os indivíduos em idade activa 
estão a trabalhar e a descontar, 
sucedendo mesmo que muitos até 
já são pensionistas, em 2008 por 
cada 100 trabalhadores no activo 
já havia 50,1 reformados, número 
que se compara com os 44,1 que se 
registavam em 1990.

Se, ao mesmo tempo, nos 
lembrarmos de que, ao longo deste 
período, e a valores de 2000, a 
pensão mínima passou de 136 para 
188 euros (um aumento de 38,4 por 
cento) e a pensão média anual de 
2054 para 3622 euros (um aumento 
de 76 por cento), constatamos que se 

houve uma melhoria indiscutível das 
condições de vida dos pensionistas, 
até por comparação com o resto da 
população (recordemos que o PIB 
per capita só cresceu 31 por cento 
no mesmo período), isso começou 
a pesar cada vez mais nas contas 
públicas. Em 1990 a despesa com 
o sistema público de Segurança 
Social representava 7,9 por cento da 
riqueza produzida no país, em 2008 
já ia nos 16,1 por cento. Assim, se em 
1990 a contribuição dos portugueses 
para a sua Segurança Social estava 
muito abaixo da média dos países 
desenvolvidos, em 2008 já se 
aproximava do esforço realizado em 
países conhecidos pela solidez dos 
seus modelos sociais, como alguns 
dos países nórdicos. 

De resto, o peso das despesas 
com a Segurança Social no PIB é 
outro daqueles índices que têm 
subido de forma sustentada, quer 
devido ao envelhecimento da 
população, quer ao aumento das 
pensões reais, quer à anemia do 
crescimento económico. A ligação 
da idade da aposentação à evolução 
da esperança de vida, concretizada 
através da última reforma do 
sistema, visa limitar o crescimento 
ilimitado – e insustentável – dos 
encargos com o pagamento das 
pensões. Por isso, convém não 
ter ilusões: a manterem-se as 
tendências demográfi cas actuais, 
quem hoje tem 50 anos difi cilmente 
se reformará antes dos 70, e a 
maior dúvida está em saber qual 
o montante da sua reforma por 
comparação com o último salário; já 
para quem tem menos de 50 anos, a 
manterem-se as actuais tendências, 
não deveremos chegar a 2020 sem 

sermos obrigados a voltar a olhar 
de novo para as regras do jogo, por 
muito que isso seja difícil de assumir.

Uma história de 
sucesso: a saúde
Tal como as despesas com a 
Segurança Social, também as 
despesas com a Saúde – quer as 
despesas do Estado, quer as dos 
privados – têm crescido como se 
tivessem vida própria. E, de certa 
forma, têm: a evolução deste tipo de 
despesas está ligada à demografi a 
(uma população envelhecida é uma 
população que exige mais cuidados 
de saúde) e, ao mesmo tempo, ligada 
à crescente sofi sticação dos cuidados 
médicos. 

Na campanha eleitoral de 1995 
António Guterres, que espalhara 
cartazes pelo país a proclamar a 
paixão pela Educação, cometeu a sua 
famosa “gaff e do PIB” precisamente 
quando quis antecipar a evolução 
do investimento não em Educação, 
mas em Saúde. Quis fazer de cabeça 
a conta sobre quanto representaria 
investir mais um por cento do PIB em 
Saúde e… engasgou-se. Na prática, 
acabou por pegar num país onde 
o Estado gastara, em 1995, 3,6 por 
cento do PIB em Saúde para o deixar, 
seis anos depois, a gastar entre cinco 
e seis por cento. Não foi preciso ter 
feito a promessa para a cumprir…

Tomando apenas os dados da 
execução orçamental de 1990 e 
2008, os gastos do Estado com a 
Saúde saltaram de 3,3 por cento do 
PIB para 5,6 por cento. Um ano antes, 
em 2007, o peso dos gastos do Estado 
foi idêntico, mas o total das 
despesas dos portugueses com 

Os portugueses não 
trocaram só a poupança 
pelo consumo: em 
alguns sectores também 
não desapareceu, antes 
cresceu, uma cultura 
de dependência

c
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saúde chegou a 9,4 por cento do PIB. 
Ou seja, nesse ano os portugueses 
gastaram do seu bolso, e com a sua 
saúde, o equivalente a cerca de 3,8 
por cento do PIB.

Os bons resultados conseguidos no 
que respeita à taxa de mortalidade 
infantil, à taxa bruta de mortalidade 
e ainda à esperança de vida também 
podem ser relacionados com o 
aumento signifi cativo do número dos 
profi ssionais de saúde: havia 28 mil 
médicos em 1990; contavam-se quase 
39 mil em 2008, sendo que o número 
de enfermeiros ainda cresceu mais e 
mais depressa, passando dos mesmos 
28 mil em 1990 para quase 57 mil. 

Verdadeiramente explosiva foi a 
evolução no número de dentistas: 
em 1990 as estatísticas registavam 
a existência de 667 profi ssionais, 
em 2008 de 6033, isto é, nove vezes 
mais. 

Justiça não fi cou 
mais célere
Mas se na área da Saúde podemos 
encontrar uma correlação positiva 
entre o investimento público e 
privado e os resultados obtidos, 
assim como é positiva a correlação 
entre o número de profi ssionais e a 
qualidade dos serviços prestados, 
quando passamos à Justiça o balanço 
é negativo.

Nestes 20 anos o número de 
advogados quase triplicou (existiam 
11.319 em 1990, eram 27.623 em 
2008) e o número de magistrados 
também cresceu signifi cativamente: 
tínhamos 1028 magistrados judiciais 
em 1991, saltámos para 1712 em 
2008; havia 793 magistrados do 
Ministério Público em 1991, em 
2008 já eram 1257. Em contrapartida 
não variou muito o número de 
processos entrados nos tribunais 
(723 mil contra 782 mil), mas a 31 
de Dezembro de 2008 o número de 
processos pendentes ultrapassava 
o milhão e meio quando, a 31 
de Dezembro de 1991, apenas 
transitaram para o ano seguinte 640 
mil processos.

Ao mesmo tempo também 
aumentou o número de reclusos nas 
prisões (8874 em 1990, 10.807 em 
2008, o que representa um acréscimo 
de 22 por cento) e triplicou o número 
de condenados por mil habitantes, 
que passou de 2,2 para 6,6. 

Este aumento do número de 
presos e de condenações não parece 
traduzir-se numa maior tranquilidade 
das populações. Se nos últimos 15 
anos o número de polícias subiu nove 
por cento, o número de queixas à 
polícia aumentou 55 por cento.

Por fi m, e mais inquietante, nos 
tribunais a Justiça não se tornou 
mais célere: uma acção de inventário 
durava 23 meses em 1993, em 2008 
demorava 67 meses; uma acção de 
responsabilidade civil passou de 21 
para 26 meses; uma por dívidas de 
oito para 25 meses; um despejo de 
10 para 20 meses; e uma acção de 
reivindicação da propriedade de 25 
para 33 meses. 

A única área em que houve uma 
evolução positiva no tempo de 
duração dos processos, mas por 
efeito de mudanças radicais na 
legislação, foi a das falências, que 
em 1993 demoravam 45 meses e hoje 
demoram apenas sete. 

Mais: todos os principais 
indicadores de efi ciência dos 
tribunais judiciais se degradaram ao 
longo destes 20 anos, pelo que não 
seriam sequer necessários “casos” 
mais ou menos mediáticos para 
colocar a Justiça entre os problemas 
que o regime democrático ainda 

Os que não partem, interrogam-se: 
haverá energias para “dar a volta”?

No passado, nalguns momentos 
críticos, foi possível benefi ciar de 
fortes empurrões externos, como 
a adesão à EFTA, depois a entrada 
para a União Europeia, por fi m 
o termos apanhado o comboio 
da moeda única. Agora ninguém 
está a ver que novo estímulo 
exterior poderemos receber e, em 
contrapartida, muitos interrogam-se 
sobre como levar a opinião pública a 
aceitar anos que serão, pelo menos 
no curto prazo, mais apertados, 
para não dizer mesmo mais pobres e 
de sacrifício.

Em muitos aspectos os últimos 
anos criaram maus hábitos, que as 
estatísticas voltam a ilustrar com 
eloquência. Os portugueses, por 
exemplo, trocaram a poupança pelo 
consumo, uma viragem que a baixa 
das taxas de juro associada à adesão 
ao euro estimulou. E há alguns 
números que são eloquentes:

– a poupança bruta das famílias 
em percentagem do rendimento 
disponível caiu de 19 por cento em 
1990 para 10 por cento em 2000 e, 
em 2008, quedou-se nos 6,6 por 
cento; 

– a preços constantes, o crédito à 
habitação saltou de 3,6 mil milhões 
de euros em 1994 para mais de 12 
mil milhões em 1999, tendo-se desde 
então mantido num patamar que 
oscila entre os 10 mil milhões e os 
12,5 mil milhões de euros;

– um terço das casas tem menos 
de 20 anos, pelo que o número de 
alojamentos familiares passou de 4,2 
milhões em 1991 para 5,7 milhões 
em 2008, o que signifi ca que num 
país com 3,9 milhões de famílias 
(incluindo as famílias unipessoais), 
existe hoje quase uma casa e meia 
por família, sinal de como é corrente 
a existência de uma segunda 
habitação;

– uma grande percentagem 
dos lares portugueses está hoje 
relativamente bem equipado, uma 
vez que 99 por cento têm televisão, 
70 por cento micro-ondas, 63 por 
cento arca congeladora, 44 por cento 
computador, 42 por cento televisão 
por cabo ou parabólica e 35 por 
cento máquina de lavar louça, sendo 
que até o número de habitações com 
ar condicionado triplicou em 10 anos;

– apesar de todos os protestos 
que se costumam ouvir, o salário 
médio na administração pública 
subiu 60 por cento desde 1995, o que 
benefi cia o sector onde o peso dos 
sindicatos é maior e menor o risco de 
desemprego.

Novos costumes 
e “capital social”
Mas os portugueses não trocaram só 
a poupança pelo consumo: em alguns 
sectores da população também não 
desapareceu, antes cresceu, uma 
cultura de dependência. Basta notar, 
por exemplo, que um em cada seis 
jovens recebe o subsídio social de 
inserção, uma proporção muito 
mais elevada do que nos restantes 
escalões etários. Isso também 
decorre da forma como a família 
evoluiu, prolongando tendências que 
já vinham de trás, mas que não serão 
sempre as melhores para assegurar 
a coesão social e, sobretudo, para 
garantir que se mantêm as redes 
de solidariedade familiar que, 
tradicionalmente, amortecem o 
impacto das crises.

Vejamos alguns indicadores. 
Primeiro a família nuclear tende a 
ser mais pequena: em 1990 tinha, 
em média, 3,1 pessoas; em 2008 

positivo durante a última década do 
século XX mas começaram a inverter 
a tendência por volta da viragem 
do século, como os referentes ao 
desempenho da nossa economia, à 
Justiça ou a alguns dos indicadores 
relativos à Educação.

O ponto de viragem parece situar-
se algures entre o ano da “Expo” 
de Lisboa, 1998, e a descoberta do 
“pântano”, no fi nal de 2001. Pelo 
meio fi cou um momento muito 
importante: a troca do escudo pelo 
euro em 1999. Nos extremos deste 
intervalo encontramos momentos 
psicológicos muito diferentes: 

– Em 1990, o país, embalado 
pela recente adesão à Comunidade 
Europeia, registava a maior taxa de 
aumento do PIB de todo o pós-25 
de Abril (7,9 por cento); o mundo 
saboreava a queda do Muro de 
Berlim e via abrir-se à sua frente um 
período que acreditava ser de paz 
e prosperidade a que se chegou a 
chamar “nova ordem mundial”; e os 
portugueses começavam a pensar 

que o velho sonho da convergência 
real com os nossos vizinhos europeus 
sucederia mais tarde ou mais cedo, 
que era só uma questão de tempo.

– Em 2010, o país, abalado por uma 
crise económica que não sabe se já 
acabou, tomou não só consciência 
da estagnação dos últimos anos 
como parece viver naquele clima 
de estranha apatia que, por vezes, 
antecede os sobressaltos; o mundo 
ainda tacteia para encontrar a melhor 
forma de recuperar o crescimento 
económico, mas, à escala do planeta, 
há muito que se perderam as ilusões 
numa “nova ordem” capaz de evitar 
os choques e os confl itos próprios 
à divisão de esferas de infl uência; e 
os portugueses, desanimados, até 
recomeçaram a emigrar, descrentes 
na possibilidade de um dia o seu 
país “dar a volta”. (Segundo o 
Observatório da Emigração, sairão 
do país, todos os anos, 70 a 75 mil 
portugueses, o que se aproxima da 
média dos anos 60, os de mais forte 
emigração…)

Em 1990 as famílias nucleares tinham, em média, 3,1 pessoas; hoje não chegam a três

 O número de alunos no ensino superior mais do que duplicou desde 1990
CARLOS LOPES

FERNANDO VELUDO / NFACTOS

não soube resolver e que, pela sua 
inefi cácia, não só criam mal-estar 
entre a população como afastam 
investidores e minam a confi ança dos 
diferentes agentes económicos. 

É possível voltar 
a crescer?
É neste ponto que chegamos a 
uma encruzilhada – e regressamos 
à pergunta com que abrimos este 
olhar comparado entre o Portugal 
de 1990 e o de hoje: já vimos que 
mudámos muito, mas será que 
mudámos realmente para melhor? 
Mais importante: podemos olhar com 
optimismo para o futuro?

Ao analisarmos os indicadores 
estatísticos, identifi camos duas 
tendências: uns evoluem seguindo um 
padrão que vinha pelo menos desde 
a década de 1960, e tocam áreas tão 
distintas como os comportamentos 
sociais, a evolução da demografi a 
ou o crescimento do Estado Social; 
outros mantiveram um sentido 
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passara para 2,8 pessoas. Depois 
aumentou o peso das famílias 
monoparentais, que passou de 6,3 
para 8,1 por cento do total, sendo 
que as famílias monoparentais estão 
mais sujeitas ao risco de cair na 
pobreza. A diminuição do número 
médio de fi lhos por mulher foi 
acompanhado por um aumento da 
idade com que se tem o primeiro 
fi lho, que passou dos 24,7 para os 
28,4 anos e é sintoma de uma maior 
presença das mulheres no mercado 
de trabalho e na luta por seguirem 
boas carreiras profi ssionais. 

Ao mesmo tempo tornaram-se 
muito comuns as uniões informais, 
sem casamento, fenómeno que 
corresponde ao “espírito do tempo” 
mas de que não se conhecem 
eventuais consequências na 
estabilidade das relações familiares. 
O que se sabe é que, hoje, mais de 
um terço dos fi lhos (36,2 por cento 
em 2008) nasce fora do casamento, 
contra apenas um em cada sete 
em 1990. O número de divórcios 
aumentou e o de casamentos 
diminuiu, sendo que para cada 100 
uniões se registaram em 2008 60 
separações, o que contrasta com os 
15 divórcios por cada 100 casamentos 
de 1990. A par da diminuição do 
número de casamentos (desceram de 
71.654 para 43.228 entre 1990 e 2008) 
também diminuiu a percentagem 
dos casamentos religiosos (católicos). 
“Casar pela Igreja” já nem mobiliza 
metade dos casais, quando, há 20 
anos, apelava a quase três quartos 
dos noivos.

Se olharmos para o já referido 
aumento do número das “famílias 
unipessoais”, isto é, o número dos 
que vivem sozinhos, verifi camos que 

ele aconteceu porque há mais idosos, 
onde as situações de solidão são mais 
frequentes, mas também porque o 
número dos “solitários” cresceu ao 
mesmo ritmo nos restantes escalões 
etários. A solidão já não é apenas um 
fenómeno da velhice.

Todos estes indicadores apontam 
para um país com famílias cada vez 
mais diferentes das que existiam 
há 20 anos, para não recuar mais 
no tempo. É clara uma muito 
maior informalidade nas relações, 
mas se nalgumas regiões e classes 
sociais isso aumenta o risco de 
deslaçamento das comunidades 
e de pobreza, noutros segmentos 
da população corresponde antes a 
uma opção de vida que não afecta a 
estabilidade das relações e do tecido 
familiar, antes refl ecte outras formas 
de procurar a felicidade.

Faltam, porém, os estudos que 
permitam perceber melhor até 
que ponto estas alterações nos 
hábitos e costumes alteram, no 
caso português, aquilo que alguns 
estudiosos designam como o “capital 
social” de uma sociedade ou de uma 
cultura. 

Mas algo pode antever-se: num 
país onde são raras as estruturas 
comunitárias e quase tudo sempre 
se passou apenas a dois níveis – o do 
Estado e o dos indivíduos nas suas 
famílias –, esta alteração pode tornar 
ainda mais dependente dos poderes 
públicos uma sociedade que já era 
débil e que, atomizando-se, mais 
débil pode fi car.

Não é certo que, em momentos 
difíceis, esta realidade consiga gerar o 
“capital social” necessário à reversão 
da tendência para a estagnação dos 
últimos dez anos. 

As famílias mudaram. 
É clara uma muito maior 
informalidade nas 
relações. Se nalgumas 
regiões e classes sociais 
isso aumenta o risco 
de deslaçamento das 
comunidades, noutros 
segmentos da população 
reflecte simplesmente 
outras formas de 
procurar a felicidade
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vinte anos vinte histórias

Filomena Alvarez conhece o direito 
e o avesso da vida dos seus operários 

Um avô galego deixou-lhe uma fábrica de têxteis, que hoje diz ser a a sua família. Começa em Coimbra 
uma viagem por 18 distritos, Madeira e Açores. Uma série com 20 histórias de gente comum. Para ler 
no P2, para ver e ouvir no Público on-line. Por Nelson Garrido (fotos) e Susana Almeida Ribeiro (texto) 

a Se tudo tivesse corrido como 
esperado, Filomena Alvarez seria 
hoje médica. Pediatra, talvez. 
Mas a revolução de Abril trocou-
lhe as voltas e em 1976 percebeu 
que o caminho se bifurcava entre 
uma matrícula em Medicina e a 
fábrica de têxteis da família, a 
Santix, nascida em 1900 pelo pulso 
galego do avô Alvarez. Optou pela 
segunda. Sem arrependimentos.

Hoje, com 56 anos, tem a 
seu cargo uma fábrica a poucos 
quilómetros da malha urbana de 
Coimbra. Numa terra pequenina 
chamada Picoto dos Barbados. 
Nela se fazem fatos de homem, 

daqueles clássicos que se levam 
para casamentos e entrevistas 
de emprego. A produção média 
diária ronda as 300 peças. Um 
casaco pode fi car pronto em 
apenas três horas. Com forro, 
bolsos, botões e tudo. E umas 
calças em duas horas e 200 
metros de linha. “É um mundo 
feminino, é um mundo bonito, é 
um mundo gratifi cante”, resume 
Filomena. 

Numa altura em que o mundo 
está a transformar-se numa 
gigantesca montra de coisas made 
in China, e em que as fábricas de 
têxteis nacionais arriscam o perigo 

de extinção, a directora da Santix 
assume o medo, mas mantém a fé. 

A forma como Filomena 
se relaciona com os seus 
trabalhadores pode encerrar o 
segredo deste sucesso que não se 
revê nos modelos desumanizados 
tradicionais, em que operários e 
gestores não se misturam. 

“Sei que temos um número 
de registo, sei que sou o número 
setecentos e qualquer coisa na 
fi cha de cadastro da empresa, 
mas isto não é um campo de 
concentração. Não concebo que as 
pessoas percam a sua identidade 
para serem um número. É 

demasiado vazio. É desvirtuar as 
leis de Deus.”

Filomena Alvarez sabe o 
nome de todos os funcionários. 
Actualmente trabalham na fábrica 
215 pessoas, mas em tempos já 
contou com o dobro das mãos. 
A maior parte dos operários 
trabalha na Santix há pelo menos 
25 anos. Foi ao casamento de 
muitos deles e aos baptizados dos 
fi lhos. Sabe onde moram e com 
quem vivem. Conhece o direito e 
o avesso das suas vidas. Os seus 
problemas. Os fi nanceiros e os 
outros. “Gosto que me tratem por 
mãezinha”, assume. “Não são do 

meu sangue, mas são a minha 
família.” 

Certo dia, na década de 1980, 
passou de mãe simbólica a mãe 
afectiva. Uma operária, ainda 
adolescente, veio ter com ela 
confessando estar grávida. Os pais 
e o namorado queriam que ela 
abortasse. Ela não queria. Pediu 
ajuda à patroa. A patroa ajudou. 
“Uma vida é sagrada”, disse-lhe. 
Poucos meses depois descobriu-se 
que eram dois bebés – um rapaz e 
uma rapariga –, que nasceram em 
Agosto de 1988. Passados quase 22 
anos, trabalham ambos na fábrica, 
ao pé da mãe afectiva. “Estes 
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fi lhotes, que são sempre fi lhos de 
empréstimo, vieram parar à casa. 
São maravilhosos, dão-me muita 
alegria, confi am em mim e temos 
uma relação muito bonita.”

Defi nindo-se como uma mulher 
de esquerda – “era do contra 
no tempo de Salazar e depois 
continuei do contra” – e uma 
“católica muito irreverente”, 
Filomena não acredita em 
diferenças sociais: “Não tenho 
mais mérito que a menina que 
está a casear ou que a menina 
que limpa o chão. Entre mim e 
elas não há barreiras. Nós somos 
todos iguais. E não pode haver 

preconceitos. Não acredito em 
diferenças sociais. Não acredito 
nesses valores. Elas sabem que eu 
estou aqui incondicionalmente.”

E no dia em que se retirar, como 
é que vai ser? “Espero nunca saber 
o que isso é. Uma das mulheres 
mais bonitas que Portugal já teve 
[Amélia Rey Colaço] disse um 
dia em palco, já aos 90 anos, que 
as árvores morrem de pé.” Mas, 
se tivesse dinheiro, criava uma 
fundação para tomar conta de 
crianças e de idosos, assume a 
mulher que, não sendo médica, 
arranjou outra maneira de cuidar 
das pessoas.

YUNDI
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Um dos autores de 
canções mais originais 
da actualidade, Vinicio 
Capossela tem sido 
apelidado de “Tom Waits 
italiano”. O seu álbum 
mais recente, Da Solo 
(2008), deu já origem a 
dezenas de concertos a que 
assistiram mais de cem mil 
pessoas. O espectáculo 
que chega agora à Casa da 
Música respira um ambiente 
circense recheado de 
atracções fantásticas 
que representam as várias 
faces da alma humana.

MECENAS CASA DA MÚSICA
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Duas vozes, duas 
gerações e um só jornal
Andreia Pinto e Sá e João Fontes estão separados por 20 anos de diferença. Têm, pelo menos, 
um ponto comum: gostam do PÚBLICO. Mas de maneiras diferentes. Gostam de coisas 
diferentes, criticam coisas diferentes, procuram coisas diferentes e usam-no de formas 
diferentes. E lêem-no de forma diferente
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Andrea Cunha Freitas

A Andreia faz 20 anos amanhã. 
A cada pergunta que faço sobre 
o PÚBLICO responde-me com a 
mesma questão: “Mas... o jornal 
impresso?” João fez 40 anos na 
semana passada. A homepage do 
seu portátil é do PÚBLICO mas 
não dispensa levar para casa as 
folhas, o tal jornal impresso. São 
duas gerações de leitores onde 
encontrámos algumas reacções 
previsíveis e outras tantas surpresas.

Sim, confi rma-se: na pequena 
amostra usada neste exercício, 
fi ca provado que os mais novos 
não compram o jornal. Preferem o 
online. Andreia Pinto e Sá até gosta 
de “tocar no papel, sujar as mãos, 
virar as páginas”. Mas não há tempo, 
não há dinheiro, nem nenhuma 
razão aparente para comprar as 
notícias que encontra de graça num 
computador, arrumadas na “gaveta” 
dos favoritos do Google. “Sei que 
ler na Net não é a mesma coisa 
mas temos a informação na mesma 
e vejo só o que me interessa.” O 
contacto de Andreia com a tinta 
acontece quando o pai compra o 
jornal e o encontra em casa. “De 
jornais impressos só leio o PÚBLICO. 
Gosto de pegar nas folhas, mas é 
preciso tempo para ler e tirar mais 
da informação”, diz a estudante 
do curso de Comunicação Social 
que decidiu tentar ser assessora de 
imprensa. “Uma vez, um professor 
perguntou à minha turma quem 
lia jornais impressos todos os dias. 
Só duas pessoas responderam.” 
A turma tem cerca de 40 alunos. 
“Não vejo ninguém a comprar.” 
Andreia confessa que só pagou 
pelo jornal uma vez. “Para fazer 
uma viagem de avião.” Um euro é 
muito nas fi nanças de um estudante 
universitário? “Não. Mas se for uma 
despesa de todos os dias, pode ser 
pesado ao fi nal do mês. Mas nem 
será pelo dinheiro. É porque temos 
a Internet.” 

João Fontes também usa o site. 
Não para saber o que se passou 
mas para saber o que se passa 
no momento. É ali que espera 
encontrar a actualização das 
notícias que já leu no jornal. “A 
minha homepage é o PÚBLICO, 
mas normalmente leio os títulos 
e raramente clico numa notícia.” 
Andreia gosta que o PÚBLICO 
não seja “sensacionalista”. Elogia 
a organização do jornal: “É fácil 
perceber bem onde estamos.” É ali 
que espera encontrar as notícias 
e “assuntos aprofundados”. 
“Procuramos o PÚBLICO por aquilo 
que tem, procuramos o que lá está. 
Se quiser ler coisas mais adequadas 
à minha idade compro outra coisa.” 
Pois, mas a verdade é que Andreia 
não compra. “Houve uma altura 
em que comprei revistas de moda.” 
Vamos dar ao mesmo beco sem 
saída: “O que quiser saber, procuro 

na Internet.” Apesar dos seus 20 
anos, Andreia lembra-se de outros 
tempos do jornal. “O título dizia 
PÚBLICO e tinha letras antiquadas. 
E era maior. Está muito melhor, mais 
moderno. E hoje, quando vemos o P 
vermelho, reconhecemo-lo logo.” 

Colocámos o jornal nas suas 
mãos. “Gosto do P2, fala de coisas 
mais culturais. Salto à frente o 
Desporto e só leio a Economia 
quando é sobre crise ou outro tema 
que me interesse. Da opinião, leio o 
MEC.” Esforça-se também por ler o 
Editorial porque aprendeu nas aulas 
que esse texto “defi ne a ideologia 
do jornal”. Sobre os suplementos, 
Andreia diz que gosta da Pública e 
que o que leu no Ípsilon já a levou 
a comprar um CD ou outro. Falta 
algum suplemento? “Não. Seria 
encher com coisas inúteis.” Depois, 
sobra o elogia à fotografi a: “Têm 
óptimas fotografi as.” 

Então, porque é que o PÚBLICO 
não vende mais? “Porque toda a 
gente prefere jornais onde se fala 
da vida do Cristiano Ronaldo. Com 
muito escândalo, muita cor, letras 
grandes e crimes. O PÚBLICO não é 
acessível a todos. O que é normal, se 
quer manter-se como um jornal de 
referência.” “Esqueçam as pessoas 
com 60, 70 anos que compram 
outros jornais. Esses, o PÚBLICO 
não vai conseguir conquistar”, 
acrescenta João, que explica: “O 
PÚBLICO não vende porque não é 
comercial. E ainda bem. Por favor, 
não apostem numa versão ligeira 
que trata de crimes e desgraças.” 

Colocámos o jornal nas mãos de 
João. Conhece-o desde os seus vinte 
anos, quando o PÚBLICO entrou 
numa casa onde já viviam outras 
folhas de jornal, O Tempo, O Diabo, 
Expresso e Semanário. Passa as 
páginas com prazer e avança para 
os comentários com humor, como 
se falasse de um amigo. “Gosto 
deste novo grafi smo”, começa 
por dizer, anunciando-se desde o 
primeiro momento como um leitor 
atípico. Mas, sublinha este quadro 
intermédio de uma empresa, é “um 
leitor a sério”. “Leio tudo. Todas as 
secções. Eu até leio o suplemento do 

ADRIANO MIRANDA
encontro no Desporto é a medida 
daquilo que preciso, não perco 
muito tempo. Sou um acérrimo 
defensor do Futebol Clube do Porto, 
por isso, se falar do FCP e bem, eu 
fi co satisfeito”, brinca. O que não 
lhe interessa? “Não consigo ler o 
Espaço Público. É mais do mesmo, 
é muita retórica. Quem tem tempo 
para ler aquilo? Só quem não faz 
nada! Se tentar, adormeço no sofá”, 
critica, abrindo uma excepção para 
Pulido Valente e rematando: “O 
MEC nem sequer tento.” A análise 
continua: “O P resultou. E o facto de 
não terem muita publicidade agrada-
me. Têm excelentes fotografi as, 
principalmente na primeira página.” 
O Ípsilon remete-o para “a malta 
mais nova”. “Não é uma crítica que 
me leva a comprar alguma coisa. 
Não sigo os conselhos. Decido pela 
minha cabeça. Os meus ouvidos é 
que me levam, ou não, a comprar 
um CD.” E sobre o Inimigo Público 
diz: “Gosto. Mas não é por isso que 
compro o jornal. Ainda sai?”

Não há pessoas, amigos, nem 
jornais perfeitos. “Vocês às vezes 
têm cada gralha de português! Há 
alturas em que as vejo mais. Ou é 
porque alguém que é bom a rever 
os textos está doente ou sou eu que 
leio com mais atenção. Já vi também 
textos com frases que não acabam. 
Não perdoo isso ao PÚBLICO, tem 
um nível de qualidade que não lhe 
permite ter essas coisas.” Mas há 
mais espinhos na rosa: “É muito 
normal não conseguir encontrar o 
PÚBLICO nos quiosques, dizerem-
me que já acabou.” E a verdade é 
que o PÚBLICO é o único jornal que 
João compra... durante a semana. 
A maior parte das vezes compra-o 
de manhã e lê-o à noite. “Compro 
porque é um jornal generalista. 
Porque consegue abordar os temas 
actuais de uma forma concreta.” Ao 
fi m-de-semana, o suplemento Fugas 
faz com que gaste um pouco mais de 
dinheiro. “Entra no meu imaginário, 
tem ali o que gostava de fazer e não 
consigo.” Domingo é dia de “tratar 
de ler o excesso de papelada que 
comprei entretanto.” A Pública 
não lhe provoca o mesmo efeito do 
Fugas. “A revista precisa de outros 
temas, mais leves. Talvez pudessem 
apanhar temas do P2 e metê-los lá.” 
Continua: “Aumentava a Economia. 
Mais sal, mais pormenorizado, 
com mais espaço e melhorando a 
diversidade dos temas”, insiste, 
acrescentando que gostaria também 
de mais “aposta no Local”. 

O futuro? “Têm futuro. Mas vão 
ter necessidade de se reinventar”, 
avisa Andreia. “Têm de estar 
online. A imagem do PÚBLICO é 
precisamente o facto de ser um 
jornal moderno. Mas não podem 
perder a identidade. Eu compro o 
jornal porque vocês se distinguem 
dos outros. Gostava que o PÚBLICO 
tivesse futuro. Acredito que tem.” 
Nós também, João. 

A imagem do PÚBLICO é 
precisamente o facto de 
ser um jornal moderno. 
Mas não podem perder 
a identidade. Eu compro 
o jornal porque vocês se 
distinguem dos outros
João Fontes, 40 anos

Sei que ler na Net não 
é a mesma coisa mas 
temos a informação 
na mesma e vejo só 
o que me interessa 
Andreia Pinto e Sá, 20 anos

João Fontes 
e Andreia 

Pinto e Sá:  
o PÚBLICO 

merece-lhes 
tanto elogios 

como críticas

Imobiliário! A Economia é um ponto 
fraco. Gostava de ter mais Economia 
e mais diversifi cada. Vocês têm de 
fazer regressar o suplemento de 
Economia! Gosto particularmente 
do P2, aborda temas que não são 
falados noutros jornais. Leio o Local, 
gosto de saber o que se passa na 
minha cidade, e também gosto do 
vosso Internacional, que os outros 
jornais tratam pouco e mal. E o que 
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Olho Vivo Eduardo Cintra Torres

O 
fi m d’ AS Escolhas 
de Marcelo (RTP1) 
comprovam que o 
condicionamento da 

livre expressão pelo Governo de 
Sócrates prossegue, apesar da sua 
minoria relativa no Parlamento e 
do despertar para esta questão pela 
opinião pública e, fi nalmente, pelos 
deputados. A Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social 
(ERC) abriu o caminho à decisão, 
condicionando as opções da RTP e 
permitindo a José Alberto Carvalho 
justifi car-se com ela para fazer o 
que interessava ao Governo. Foi o 
que fez, nem se dando ao trabalho, 
segundo Marcelo Rebelo de Sousa, 
de cumprir o que viera a público: a 
proposta de um modelo diferente 
de programa.

Em 2005 foi o próprio Sócrates 
que deu o mote para as variações 
teóricas sobre o assunto da ERC 
em 2009 e de vários observadores 
da área governamental: ao 
considerar-se Rebelo de Sousa 
como representante “político-
partidário” na área do comentário, 
torna-se impossível a manutenção 
do seu programa, se não existir 
pelo menos outro comentador, 
da área governamental, como 
aconteceu com António Vitorino 
desde que Sócrates é chefe do 
Governo.

Catalogando-se os comentadores 
por “áreas” de partidos — uma 
visão abominável do espaço 
público — inquina-se por completo 
o espaço de comentário político 
na RTP, a quem quer que o faça; 
apenas sobra como “legítima” a 
retórica puramente partidária 
no Corredor do Poder (RTP1, 
quintas) e programas semelhantes 
na RTPN e RTP2. Acresce que a 
argumentação da ERC, do Governo 
e da Direcção de Informação (DI) 
da RTP só serviu para acabar com 
As Escolhas de Marcelo — e mais 
nenhum programa. Por exemplo, 
Mário Soares tem sido o único 
político com sucessivos programas 
documentais e de entrevistas na 
estação pública sem que a ninguém 
ocorresse exigir, com igual 
“legitimidade”, ou o seu fi m, ou 
espaços semelhantes para políticos 
de relevo doutras “áreas político-
partidárias”.

Às pressões governamentais 
para o fi m d’As Escolhas de Marcelo 
juntou-se a visão puramente 
partidária que os cinco partidos 
parlamentares, e com eles a ERC, 
têm da opinião e da informação 
em geral e na RTP em particular. 
Nenhum dos partidos, nem mesmo 
aquele de que Rebelo de Sousa 
foi presidente (PSD), teve neste 
processo a grandeza de reconhecer 
nele o special one do comentário, 
com uma qualidade superior às dos 
restantes praticantes no espaço 
público, e que interessa a uma larga 

audiência, independentemente da 
“área político-partidária” a que ele 
pertence. 

A RTP, servil, escolheu fi car mais 
pobre, empobreceu as escolhas 
do espectador. Foi uma vitória, 
mais uma, da estratégia socretista 
de condicionamento da opinião 
independente, e uma derrota da 
pluralidade de expressão. 

 
O tempo, pintado 
e a cores
O quadro aqui reproduzido foi 
pintado há quatro séculos por 
Juan Sánchez Cotán, pintor 
de Toledo. Mostro-o aos meus 

alunos de Televisão e Publicidade 
como exemplo da infl uência da 
composição na criação de sentidos 
adicionais numa imagem. A 
organização do marmelo, da couve, 
do melão e do pepino desenha uma 
hipérbole, movimento a que se 
adiciona a instabilidade de todos 
eles: os dois primeiros estão “por 
um fi o”, o arredondado melão 
pode baloiçar e os dois últimos 
estão à beira do parapeito da janela 
em tromple l’oeil. A natureza está 
viva, dá-se-nos em sacrifício. O 
negro do fundo mortifi ca-a. Lida da 
esquerda para a direita, a narrativa 
decai, a decadência é certa. 

Sánchez Cotán é menos 
explícito que especialistas na 
natureza-morta ao pintarem 
peças de caça, pétalas caídas, 
frutos apodrecendo, moscas 
corrompendo alimentos, 
caveiras, copos partidos. Por 
isso mesmo, permite entender 
melhor a relação entre forma e 
conteúdo, denotação e conotação, 
representação icónica e 
representação metafórica. 

Esta natureza-morta fi cou 
em San Diego, mas outra de 
Sánchez Cotán, quase-quase 
tão genial, com uma cesta de 
cerejas pendurada e objectos no 
precipício do  mesmo parapeito, 
veio até à exposição A Perspectiva 
das Coisas: A Natureza-Morta 
na Europa, onde estará até 2 de 
Maio acompanhada por outras 

O PÚBLICO é um espaço de 
enorme liberdade. Faz hoje 20 
anos. É obra dos que o dirigiram 
e escreveram, e em especial do 
homem que o tornou possível e 
manteve, Belmiro de Azevedo. 
Ele provou que, sim, é possível: 
em Portugal, como no New York 
Times ou no Washington Post, há 
patrões da imprensa com carácter 
e o poder de arrostar com o poder 
político. Respeitar, defender e 
fazer defender a independência do 
seu próprio jornal é um exemplo. 
E o país é melhor por haver o 
PÚBLICO. 

Sinais de incêndio
Confi rmaram-se as piores 
expectativas pressupostas no 
meu artigo anterior. A entrevista a 
Gonçalo Amaral em Sinais de Fogo 
foi um enxovalho ao jornalismo 
(SIC, 1/3). Sousa Tavares convidou 
o ex-investigador do caso Maddie 
para o humilhar, para verter sobre 
ele as suas próprias opiniões, para 
o calar. Não entrevistou, opinou, e 
se chegou a perguntar não deixou 
responder: era ele mesmo quem 
tinha muito para dizer. 

Ao comportamento arrogante 
e antijornalístico, somou-se a 
falta de rigor no conhecimento, 
não só de detalhes, como de 
aspectos importantes do caso. 
O comportamento do jornalista 
foi ainda mais lamentável tendo 
em conta que Amaral estava 
judicialmente limitado na sua 
liberdade de expressão, pelo que 
não podia responder a questões 
levantadas pelo enfurecido Tavares 
nos seus comentários.

Dois lugares-comuns
Primeiro: “Não havia plano do 
Governo para controlar media”. 
A insistente repetição do lugar-
comum serve para nos convencer 
de que, para ter havido um plano, 
seria preciso encontrar-se agora 
uma folha Excel ou um PowerPoint 
num portátil de Sócrates com 
um calendário de ataque aos 
media. Mas não é preciso. Há um 
milhão de maneiras de se fazer 
as coisas, não é preciso escrevê-
las, nem mesmo falar delas ao 
telefone. E os planos, quaisquer 
que sejam, incluindo os legítimos 
e democráticos, estão sujeitos às 
contingências da política. O plano 
era ir fazendo. E o plano continua a 
somar êxitos.

Segundo: “As audições no 
Parlamento não dão em nada”. 
A insistente repetição do lugar-
comum serve para nos convencer 
de que é inútil o pluralismo de 
opiniões e de factos expressos 
na Comissão de Ética, de que a 
democracia, na prática, é inútil — se 
prejudicar o Governo.

O fim das escolhas do espectador
ENRIC VIVES-RUBIO

Nenhum dos partidos, 
nem mesmo aquele de 
que Rebelo de Sousa 
foi presidente (PSD), 
teve neste processo a 
grandeza de reconhecer 
nele o special one do 
comentário

ect@netcabo.pt

sete dezenas de pinturas do 
séculos XVII e XVIII. A Fundação 
Gulbenkian apresenta uma 
exposição de nível mundial que 
enche os olhos e desperta todos 
os sentidos, que convida à mesa, 
mas também à refl exão sobre 
vaidade e transcendência, vida e 
morte, tempo e eternidade, deus 
e humanidade. Depressa, leitor, 
depressa, chegue-se à Gulbenkian 
enquanto é tempo, que o tempo 
passa a correr e o pepino pode 
cair!

Duas décadas
Sete mil duzentos e setenta e quatro 
dias a publicar, informar, noticiar, 
perguntar, responder, ensinar, 
satisfazer, entreter, irritar, ilustrar, 
mostrar, confi rmar, ignorar, 
escolher, apresentar, esclarecer, 
descobrir, prever, registar, elogiar, 
criticar, comentar, gozar, avisar, 
refl ectir, agendar, explicar, divertir, 
respeitar, denotar, conotar, 
certifi car, desvendar, agradar, 
defender, atacar, incomodar, 
orientar, desorientar, exagerar, 
minimizar, garantir, acertar, troçar, 
deliciar, quantifi car, qualifi car, dar, 
vender, orientar, estudar, sugerir, 
localizar, ler, ouvir, globalizar, ver, 
criar, divulgar, apoiar, lamentar, 
acertar, errar, publicitar, vulgarizar, 
imprimir, avaliar e outra vez 
publicar, informar, noticiar, 
perguntar e responder. 
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Ficar

Numa altura em que Tim Burton 
revisita o mundo fantástico de 
Alice – o filme  Alice no País das 
Maravilhas acaba de estrear 
nas salas de cinema –, a editora 
101 Noites lança em versão 
audiolivro a história de Lewis 
Carroll. Com leitura de Mafalda 
Lopes da Costa, esta edição 
contém um guia de A a Z para 
descobrir as histórias por detrás 
das principais personagens e os 
muitos artistas que se inspiraram 
no clássico que atravessou 
gerações. Integra a colecção 
Livros para Ouvir.

Autor Lewis Carrol
Editor 101 Noite
17,90 euros (livro+2 Cd’s)
7,50 euros (ficheiro mp3 com 
versão integral)

Alice no País 
das Maravilhas

agenda@publico.pt

A minha TV

Liderança

a Outro exemplo do modo como 
os comunicados de imprensa 
contornam elegantemente as 
questões que as audiências levantam. 
Segundo a TVI, o Jornal Nacional 
“continua com elevada adesão dos 
espectadores portugueses (943 mil 
em média)”. É verdade, mas essa 
“elevada adesão” é um eufemismo 
que contorna o facto do Jornal 
Nacional raramente ser o noticiário 
mais visto da noite (que é, quase 
sempre, o Telejornal da RTP1, com 
valores médios superiores ao milhão 
de espectadores). Mas o que a TVI 
escreve, pelo menos, é inteligível. 
Veja-se o que o comunicado da SIC 
diz de Notícias em 2.ª Mão: “está 
com uma audiência média de 9.8% 
e um share de 24.3%. Lidera nos 2 
principais targets comerciais com 
29.9% de share (ABC1C2 15-54) e 
31.3% de share (ABC1C2 25-54). É 
também líder na Classe Social A/B 
(31.1% share), nas idades dos 25 
aos 44 (30.2% e 29.7% share) e na 
região do Litoral Centro (31.6%).” 
Ou seja: Notícias em 2.ª Mão não é o 
programa mais visto da noite, mas 
na realidade isso agora não interessa 
nada porque é o programa mais visto 
num alvo publicitário importante 
para os departamentos comerciais. 

http//blogs.publico.pt/aminhatv
jorge.mourinha@gmail.com

Jorge Mourinha

Viúva Rica Solteira Não Fica

Viúva Rica Solteira Não Fica
Título original: Viúva Rica 
Solteira Não Fica
Realizador: José Fonseca e Costa
Actores: Bianca Byington, 
Cucha Carvalheiro, José Raposo, 
Rogério Samora. POR
BRA, 2006, 135 min.
RTP1, 23h40
Em finais do século XIX, Ana 
Catarina (Bianca Byington), 
regressa a Portugal para casar 
conforme ordens do pai. Mas, 
meses depois, perde o marido e 
o pai, ficando na posse de uma 
avultada herança. Ora, viúva, 
rica e desimpedida, Ana Catarina 
não ficará certamente sozinha. E 
pretendentes não lhe faltam, como 
o conde de Fallorca (Diogo Dória), 
o capitão Malaparte (Rogério 
Samora) ou o inglês Williamson 
(Anton Skrzypiciel). Dividida 
entre o património e o amor por 
um camponês, Adriano (Ricardo 
Pereira), ela casa e enviúva várias 
vezes (mata os maridos, na 
verdade…), enquanto o seu destino 
é cuidadosamente preparado 
por uma maquiavélica ama 
(Cucha Carvalheiro) e um abade 
( José Raposo). Uma “tragédia 
portuguesa, quase uma comédia” 
(como se promovia a obra) de José 
Fonseca e Costa.

O Dia em que a Terra Parou 
[The Day The Earth Stood Still]
TVC1, 19h30
Primeiro, às 19h30, o clássico 
da ficção científica dos anos 
50, dirigido por Robert Wise. 
A seguir, às 21h00, o remake de 
2008 por Scott Derrickson. Klaatu 
(Keanu Reeves) é um alien de 
aparência humana que, à chegada 
à Terra, provoca uma série de 
incidentes. No hospital para onde 
os militares o levaram, e enquanto 
Governo e cientistas tentam 
desesperadamente perceber os 
seus mistérios, a doutora Helen 
Benson ( Jennifer Connely) 
consegue estabelecer contacto com 
o extraterrestre. E, então, percebe 
que ele foi enviado à Terra com 
uma missão: obrigar os terráqueos 
à paz para que todos os outros 
povos do Universo possam viver 
descansados.

Memórias de uma Gueixa 
[Memoirs of a Geisha]
TVI, 00h12
Nos prenúncios da II Guerra 
Mundial, uma rapariga japonesa é 
levada para uma casa de gueixas 
para trabalhar como criada, 
acabando por se tornar a mais 
lendária das gueixas. Mas ela vive 
assombrada pelo fantasma de um 
amor secreto. Adaptado do livro-
êxito de Arthur Golden e realizado 
por Rob Marshall (Chicago), o filme 
contou com a supervisão de Steven 
Spielberg na produção e ostenta 
um elenco de estrelas asiáticas. 
Nomeado para seis Óscares, 
conseguiu os de 
cinematografia, 
guarda-roupa 
e direcção 
artística.

O Império 
Contra-Ataca [The 
Empire Strikes Back]
SIC, 00h30
Luke Skywalker (Mark Hamill) 
separa-se da princesa Leia 
(Carrie Fisher) e de Han Solo 
(Harrison Ford) e 
abandona o planeta 
gelado em que os 
rebeldes se refugiam, 
no sistema Hoth, em 
busca de Yoda, o mestre 
Jedi que lhe assombra 
o pensamento. A 
separação leva o 
épico de ficção 
científica a novos 
planetas e a muitos 
cenários diferentes, 
evidenciando 
a mestria de 
George Lucas ao 
concretizar na 
neve, na floresta 
ou no céu a luta 
contra o império 
galáctico dominado 
pelo lado negro 
da Força. É neste 
capítulo da trilogia 
que se desvendam 
alguns segredos 
e se lançam 
pistas para a história dos 
Skywalker e do fascinante 
Darth Vader.

Música
Micro Audio Waves – Zoetrope
RTP2, 01h43
Com lotações esgotadas em 
Portugal e no estrangeiro e o 
aplauso unânime do público e da 
crítica, Zoetrope é o espectáculo 
criado pelos Micro Audio Waves 
em parceria com o coreógrafo Rui 
Horta.

Desporto
Futebol: União Leiria – Leixões
SportTV1, 20h10
Transmissão, em directo, do jogo 
de abertura da 22.ª jornada da Liga 
Sagres. O Estádio Dr. Magalhães 
Pessoa recebe uma partida 

entre duas equipas 
que estão a fazer 
um campeonato 
muito diferente: 
a União de 

Leiria ocupa um 
tranquilo 8.º lugar, 

enquanto o 
Leixões está na 
antepenúltima 
posição e 
luta pela 
manutenção na 

divisão maior do 
futebol nacional.

Basquetebol: 
Benfica – Vitória de 
Guimarães
SportTV2, 17h00

Transmissão, 
em directo do 
Entroncamento, do 
jogo dos quartos-
de-final da Taça de 
Portugal. Às 19h00, 

transmissão do FC 
Porto – Académica.

Basquetebol: NBA
SportTV1, 00h00
Os Philadelphia 

76ers recebem os 
Boston Celtics. Em 

directo.

Ténis: França – 
Alemanha

SportTV2, 12h00
Primeiro dia da Taça 

Davis. Em directo.

Cinema

Rádios
Descubra as Diferenças
Rádio Europa Lisboa, 18h05
Antonieta Lopes da Costa, esta 
semana sem André Abrantes 
Amaral, debate com Carlos Nunes 
Lopes e Vasco Campilho, do 
blogue 31 da Armada, as audições 
da Comissão de Ética, Sociedade 
e Cultura sobre a liberdade de 
expressão em Portugal, as respostas 
da comunidade internacional 
perante catástrofes como a do Chile 
ou do Haiti e a “corrida” à liderança 
do PSD.

Maria Flor Pedroso
Antena 1, 10h00
Maria Flor Pedroso entrevista 
Pedro Passos Coelho, candidato à 
liderança do PSD.

Língua de Todos
RDP África, 13h15
No programa de hoje, destaque 
para a entrega do prémio Leya ao 
escritor luso-moçambicano João 
Paulo Borges Coelho e a língua 
portuguesa, hoje, em Moçambique. 

Entretenimento
5 para a Meia-Noite
RTP2, 00h38
Luís Filipe Borges convida José 
Alberto Carvalho, director de 
informação da RTP.

série ípsilon II

Sexta-feira,
dia 12 de Março,
o DVD “O Céu Gira”,
de Mercedes Alvarez

Todas as sextas,
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RTP1 RTP2 SIC TVI

SIC Mulher SIC Radical História Odisseia
11.29 Tyra Banks Show 12.11 
Dos Pés À Cabeça 12.34 
Mundo das Mulheres 13.31 
Tal Mãe, Tal Filha 14.13 
Oprah 14.58 Nigella Bites 
16.22 Dr. Phil 17.04 Dos Pés 
À Cabeça 17.25 Eu, Ela e O 
Pai 17.48 Jay Leno 18.34 
Models Of The Runway 19.00 
Mundo das Mulheres 20.00 
Nigella Bites 20.27 She’s 
Got The Look 21.10 Fama 
Show 21.37 Top Design 22.25 
Restaurante 22.11 Querido 
Mudei A Casa 23.18 Nigella 
Bites 23.43 Oprah 0.25 Dos 
Pés À Cabeça

AXN Hollywood FOXlife FOX

12.59 Dragon Ball Z 13.46 
Naruto 14.10 Dragon Ball 
GT 14.38 Retro Rock 14.45 
Notícias Em 2ª Mão 15.29 
Darker Than Black 16.30 
Curto Circuito 18.32 Dragon 
Ball Z 18.54 Dragon Ball GT 
19.18 Dragon Ball Z 19.43 
Naruto 20.05 Dark Angel 
20.49 Anthony Bourdain: 
Não Aceitamos Reservas 
21.34 The Offi  ce 22.04 The 
Daily Show 22.25 Busto No 
Emprego 22.35 Momento da 
Verdade 23.21 Shameless 
0.55 Red Zone - A Academia 
do Sexo 

15.00 O Império Romano: 
O General Bárbaro 16.00 
A Nuvem Mortal 17.00 
Decifrando A História: O 
Outro Nostradamus 18.00 
Mega Desastres: A Próxima 
Pompeia 19.00 Grandes 
Descobertas: Como Se 
Construía Na Antiguidade 
20.00 Vietname Na Primeira 
Pessoa: O Confl ito 21.00 
Maravilhas Modernas: Os 
Mais Fortes do Mundo II 
22.00 A Vida Sem Nós: 
Estrada Para Lado Nenhum 
23.00 O Império Romano: O 
General Bárbaro 

19.00 Rumo a Marte: Seis 
Minutos de Terror 20.00 A 
Mítica Rota do Qhapaq Nhan: 
As Terras do Norte 20.30 
A Mítica Rota do Qhapaq 
Nhan: O Cume dos Andes 
21.00 Viagens Incríveis: 
Correndo Com Os Cães 
Selvagens 22.00 Mestres das 
Artes Marciais: Finlândia, 
Aprendizagem 22.30 Como 
Me Tornei Num Muçulmano 
Extremista 23.00 Podemos 
Acreditar Na Ciência? 0.00 
Os Herdeiros da Arca: 
O Século das Grandes 
Mudanças 

12.50 C.S.I. Nova Iorque 13.40 
E.R. - Serviço de Urgência 
14.30 Investigação Especial 
15.25 C.S.I. 16.15 Sem Rasto 
17.10 Investigação Criminal 
18.00 E.R. - Serviço de 
Urgência 18.50 Alerta 
Cobra 19.42 Investigação 
Especial 20.36 C.S.I. 
21.30 Rush: Resposta 
Rápida 22.26 Castle 
23.20 O Quinto 
Mandamento 0.15 
Rush: Resposta 
Rápida 1.03 Castle 
1.50 Hospital Central 

10.00 Um Domingo Qualquer 
12.30 Stars 01: Laura Linney 

12.35 Films & Stars 
13.00 A Ovelha Negra 
14.30 Toda A Verdade 
Sobre Cães e Gatos 

16.10 O Pequeno 
Stuart Little 2 17.30 Tiro 

de Escape 19.30 Doce 
Novembro 21.30 Lara 
Croft Tomb Raider - O 
Berço da Vida 23.30 
O Padrinho 2.25 
O Boxeur 4.20 O 
Expresso Avalanche 

14.45 O Regresso de Jezebel 
James 15.07 O Regresso de 
Jezebel James 15.30 Erica 
16.15 O Mundo de Jim 16.40 
Uma Semana do Pior 17.05 
As Novas Aventuras de 
Christine 17.30 Anatomia 
de Grey 18.15 Donas de 
Casa Desesperadas 19.00 
Casos Arquivados 19.45 
Casos Arquivados 20.35 Em 
Contacto 21.25 So You Think 
You Can Dance 23.00 So You 
Think You Can Dance 23.50 
90210 0.38 Casos Arquivados 

13.25 A Vida é Injusta 
13.48 American Dad 14.10 
American Dad 14.35 Os 
Simpson 14.58 Os Simpson 
15.21 Ossos 16.06 House 16.51 
Buff y, Caçadora de Vampiros 
17.36 Ossos 18.23 House 
19.08 Médicos e Estagiários 
19.33 A Vida é Injusta 19.56 
Family Guy 20.19 Family 
Guy 20.43 Os Simpson 21.06 
Os Simpson 21.30 House 
22.20 House 23.10 House 
0.00 Ossos 0.45 Médicos e 
Estagiários

07.15 Zig Zag  14.00 
Sociedade Civil  15.30 Diário 
da Câmara Clara  15.38 
Consigo  16.04 National 
Geographic: Instintos 
Assassinos  16.53 Zig Zag  
18.30 A Fé dos Homens  19.01 
A Alma e a Gente  19.28 Zig 

Zag  

20.41 Dois 
Homens e 
Meio

Com Holland 
Taylor, Marin 
Hinkle e Charlie 
Sheen

21.06 National 
Geographic: Histórias do 
Túmulo - O Rei Guerreiro 
do Egipto
Documentário

22.00 Jornal 2
22.46 Irmãos e Irmãs

23.27 Diário da Câmara 
Clara
23.40 Revolução no 
Cinema - Uma Nova 
Geração em Hollywood
Documentário

00.38 5 Para a Meia-Noite  
01.43 Palcos: Micro Audio 
Waves - Zoetrope  02.58 
Euronews  05.23 Diário 
da Câmara Clara  05.30 
Sociedade Civil  

06.00 SIC Notícias  07.00 
Edição da Manhã  10.00 
Companhia das Manhãs  
13.00 Primeiro Jornal  14.15 
Mulheres Apaixonadas  15.35 
Vida Nova  18.15 Paraíso  
19.10 Nós Por Cá  

20.00 Jornal da Noite

21.40 Notícias em 2.ª 
Mão

22.05 Perfeito 
Coração

23.15 
Viver a 
Vida

00.30 Filme: O Império 
Contra-Ataca  03.10 Quando o 
Telefone Toca  

07.00 Diário da Manhã  10.00 
Você na TV!  13.00 Jornal 
da Uma  14.10 As Tardes da 
Júlia  16.55 Quem Quer Ganha  
18.16 Morangos Com Açúcar 
7  19.14 Morangos Com 
Açúcar 7  

20.00 Jornal Nacional

21.12 Euromilhões
21.15 Meu Amor

22.15 Deixa Que Te 
Leve

23.05 
Sentimentos

00.12 Filme: Memórias de 
Uma Gueixa  02.58 Sempre a 
Somar  04.06 Eureka  05.30 
TV Shop  

06.06 Nós  06.30 Bom Dia 
Portugal  10.00 Praça da 
Alegria  13.00 Jornal da Tarde  
14.15 Poder Paralelo  15.21 
Portugal no Coração  17.13 
Vila Faia  18.00 Portugal em 
Directo  19.10 O Preço Certo  

20.00 
Telejornal

21.00 Antes Pelo 
Contrário
21.25 Pai à Força

22.12 Jogo Duplo - 
Especial Festival da 
Canção

23.40 Filme: Viúva Rica, 
Solteira Não Fica

02.08 Filme: Kiss Kiss, Bang 
Bang  03.45 Irmãos e Irmãs (2 
episódios)  05.06 Televendas  
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22.46 Irmãos e Irmãs

22.15 Deixa Que Te Leve

Infantil
A Espada Era a Lei
Disney Channel, 19h00

A Espada Era a Lei parte da lenda 
que dizia que quem conseguisse 
retirar uma magnífica espada 
dourada de uma grande pedra onde 
estava cravada há vários séculos 
seria coroado Rei de Inglaterra. 
Merlin é um grande mago que vive 
na floresta e tem conhecimento do 
futuro, sabendo que iria conhecer 
alguém muito importante. Essa 
figura será Artur, um jovem que 
trabalha nas cavalariças de um 
castelo e sonha um dia tornar-se 
num famoso cavaleiro... Mais um 
clássico da Disney que, em 1964, foi 
nomeado para o Óscar de Melhor 
Banda Sonora.

Magazine
Sociedade Civil
RTP2, 14h00
Todos os anos são registados 
em Portugal, em média, mais de 
2500 bebés só com a identificação 
da mãe. Cerca de 10 por cento 
dos processos para apurar a 
paternidade são arquivados sem 
nunca se saber quem é o pai. 
No programa de hoje, tenta-se 
perceber os contextos destas 
situações e as razões que podem 
levar a que sucedam. Apresentação 
de Fernanda Freitas.

Reportagem
Grande Reportagem Especial 
– Os Dias do Presidente
SIC, no Jornal da 
Noite
Na próxima semana, 
a 9 de Março, Cavaco 
Silva completa quatro 
anos de mandato como 
Presidente da 
República. 
A SIC 
acompanhou 
uma 
semana de 
trabalho do 
Presidente 
nos 
gabinetes 
do Palácio 
de Belém, 
na visita 
que fez à 
Madeira 
e na casa 
onde habita 
há mais de 
40 anos. 
Reportagem 
de Cândida 
Pinto, com imagem 
de José Eduardo.

Os mais vistos da TV

Cabo/Video

FONTE: MARKTEST

2: SIC TVI

Programa

Share diário por canais
RTP1

Aud.Canal Share
Percentagem

Quarta-feira, 3

19,4
12,6
11,5
10,6
10,3
10,0
9,9
9,4
8,6
8,1

TVI
TVI
RTP1
TVI
TVI
SIC
SIC
RTP1
RTP1
SIC

46,0
44,4
29,6
34,7
28,1
23,6
24,9
31,1

20,0
19,6

16,64,3 22,5 31,724,8

Todos com Portugal
deixa que te leve
Telejornal
Morangos com açúcar
Jornal nacional
Noticias em 2ª mão
Jornal da noite
O preço certo
Linha da frente
Perfeito coração

Documentários
Revolução no Cinema – Uma Nova 
Geração em Hollywood
RTP2, 23h40
O documentário conta como 
um punhado de jovens e 
entusiásticos realizadores de 
cinema revolucionaram a indústria 
americana de filmes, criando uma 
nova “Meca” do cinema. Uma época 
em que realizadores como Martin 
Scorsese, Francis Ford Coppola e 
Steven Spielberg, junto com uma 
nova geração de actores onde 
constam nomes como os de Robert 
de Niro, Al Pacino e Jack Nicholson, 
se tornaram figuras poderosas ao 
fazerem clássicos como O Padrinho, 
Chinatown, Taxi Driver e Tubarão, 
entre outros. Realização de Clara e 
Robert Kuperberg.

Panorama BBC – Ouro Negro
SIC Notícias, 01h00
Esta história começa em 2004, 
quando um grupo de mercenários, 
que incluía um ex-oficial das SAS 
chamado Simon Mann, foi detido 
no Zimbabué. Teodoro Obiang, 
presidente da Guiné Equatorial 
– uma pequena nação africana 
assente sobre uma enorme 
reserva de petróleo e famosa 
pela corrupção generalizada – 
acusava-os de conspirarem para o 
derrubarem do poder. Simon Mann 
foi sentenciado a 34 anos na prisão 
de Black Beach, mas afirmou ser 
apenas uma pequena peça numa 
conspiração internacional que 
pretendia conseguir o controlo 
dos vastos recursos petrolíferos 
do país. Começando na Guiné, 
o documentário viaja pelo globo 
para desvendar uma intriga que 

se estende ao Reino Unido, 
passando pela África do Sul 
e por Espanha e China.

Desenhadores do Mundo 
– Yves Saint Laurent

Biography Channel, 
21h00/22h00
Em Junho de 2008, 

Yves Saint Laurent 
perdeu a sua luta contra 

o cancro e o mundo da 
moda perdeu um dos seus 

grandes estilistas. Saint 
Laurent foi um dos designers 

com mais influência da 
sua época. Durante mais de 

quatro décadas, compreendeu 
de forma intuitiva o que as 
mulheres desejavam e foi o 
homem que as vestiu com fatos 
com calças, blusas transparentes, 
motivos étnicos e smoking. O 
documentário, em duas partes – a 
segunda é transmitida às 22h00 – 
retrata o estilista.
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Sair

Norberto Lobo (Lisboa, 1982) 
sobre ao palco do Pequeno 
Auditório da Culturgest, em 
Lisboa, para dois concertos – hoje 
e amanhã às 21h30. Norberto 
Lobo, que gravou em 2007 o CD 
Mudar de Bina e em 2009 o Pata 
Lenta, faz-se acompanhar nestes 
espectáculos por dois convidados 
com quem colabora regularmente 
no trio Trigala – Guilherme 
Canhão na guitarra acústica e 
Ian Carlo Mendoza no vibrafone 
e percussões. Para além da 
guitarra acústica, ele próprio 
toca tambura, um instrumento de 
cordas de origem indiana que lhe 
foi oferecido por um admirador 
na Dinamarca. Bilhetes a 5 (até 
aos 30 anos) e 10 euros. Mais 
informações: 217905155.

Norberto Lobo 
na Culturgest

agenda@publico.pt
lazer@publico.pt

Cinema
Lisboa
Castello Lopes - Londres
Av. Roma, 7A. T. 707220220
Amar... É Complicado! M12. Sala 1 - 14h, 
16h30, 19h, 21h30, 24h; Alice no País das 
Maravilhas M12. Sala 2 - 14h15, 16h45, 
19h15, 21h45, 00h15 
CinemaCity C. Pequeno Praça de Touros
Centro de Lazer do Campo Pequeno. 
T. 217981420
O Lobisomem M16. Sala 1 - 13h30, 15h35, 
17h35, 19h45, 21h50, 23h55; Shutter 
Island M16. Sala 2 - 15h, 17h50, 21h20, 
00h15; Amar... É Complicado! M12. Sala 
3 - 13h40, 16h20, 18h50, 21h40, 00h10; Alice 
no País das Maravilhas M12. Sala 4 - 
13h50, 16h10, 18h30, 21h30, 24h (3D); O 
Mensageiro M12. Sala 5 - 13h55, 16h30, 19h, 
21h45, 00h05; Avatar M6. Sala 6 - 17h25, 
21h15, 00h25; Chovem Almôndegas M6. 
Sala 6 - 13h35, 15h30 (V.Port./3D); Nas 
Nuvens M12. Sala 7 - 17h45, 22h05, 
00h20; Precious M12. Sala 7 - 19h55; Uma 
Outra Educação M12. Sala 7 - 13h45, 
15h45; Invictus M12. Sala 8 - 21h25, 
23h50; A Princesa e o Sapo M6. Sala 8 - 
14h, 16h (V.Port.); Dia dos Namorados M12. 
Sala 8 - 18h15 
CinemaCity Classic Alvalade
Avª de Roma, nº 100, Lisboa . T. 218413045
Anticristo M18. Sala 1 - 19h35, 24h; The 
Cove - A Baía da Vergonha M12. Sala 
1 - 13h50, 15h45, 17h40, 21h50; Norte M12. 
Sala 2 - 13h45, 15h40, 17h30, 19h20, 21h45, 
23h40; Amar... É Complicado! M12. 
Sala 3 - 13h40, 16h, 18h25, 21h30, 
23h50; Invictus M12. Sala 4 - 13h35, 16h10, 
18h50, 21h40, 00h15 
Cinemateca Portuguesa
R. Barata Salgueiro, 39. T. 213596200
L’ Homme Atlantique + Dialogo di 
Roma Sala Félix Ribeiro - 21h30; O 
Retrato de Jennie M12. Sala Félix Ribeiro 
- 19h; A Lenda de Uma Estrela Sala Félix 
Ribeiro - 15h30; Pugilatori M12. Sala Luís 
de Pina - 22h; Agatha et les Lectures 
Ilimitées Sala Luís de Pina - 19h30 
Medeia Fonte Nova
Est. Benfica, 503. T. 217145088
Alice no País das Maravilhas M12. Sala 1 
- 14h30, 17h, 19h30, 22h; O Lobisomem M16. 
Sala 2 - 14h10; Shutter Island M16. Sala 2 - 
16h20, 19h, 21h45; Amar... 
É Complicado! M12. Sala 3 - 14h20, 16h40, 
19h10, 21h30 
Medeia King
Av. Frei Miguel Contreiras, 52A. T. 218480808
Alice no País das Maravilhas M12. 
Sala 1 - 13h20, 15h30, 17h40, 19h50, 22h, 
00h10; Consultórios de Deus M16. 
Sala 2 - 13h40, 16h05, 18h45, 00h20; Um 
Profeta M16. Sala 2 - 21h30; O Laço 
Branco M16. Sala 3 - 13h30, 16h15, 19h, 
21h45, 00h30 
Medeia Monumental
Av. Praia da Vitória, 72. T. 213142223
Alice no País das Maravilhas M12. Sala 4 
- Cine Teatro - 14h30, 17h, 19h30, 22h, 00h30 
(3D); Shutter Island M16. Sala 1 - 13h15, 
16h, 18h45, 21h30, 00h15; Precious M12. 
Sala 2 - 19h, 24h; 
Um Homem Sério M12. Sala 2 - 14h, 16h30, 
21h40; Estado de Guerra M16. Sala 3 - 
19h10, 24h; Uma Outra Educação M12. 
Sala 3 - 14h10, 16h40, 21h40 
Medeia Saldanha Residence
Av. Fontes Pereira de Melo. T. 213142223
Avatar M6. Sala 5 - 23h45 (3D); Alice no 
País das Maravilhas M12. Sala 5 - 14h, 
16h30, 19h, 21h30 (3D); Amar... 
É Complicado! M12. Sala 6 - 14h30, 
17h, 19h30, 22h, 00h30; Tudo Pode Dar 
Certo M12. Sala 7 - 13h40, 15h40, 17h40, 
19h40, 21h40; O Lobisomem M16. Sala 7 
- 24h; Um Homem Singular M16. Sala 8 - 
13h30, 15h35, 17h40, 19h45, 21h50, 00h15 
UCI Cinemas - El Corte Inglés
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31. T. 707232221
Homens que Matam Cabras só com o 
Olhar M12. Sala 1 - 18h30, 21h30, 23h45; 
A Princesa e o Sapo M6. Sala 1 - 14h10, 
16h20 (V.Port.) ; O Lobisomem M16. Sala 
2 - 14h25, 16h50, 19h15, 21h40, 00h05; O 
Laço Branco M16. Sala 3 - 19h; Dia dos 
Namorados M12. Sala 3 - 14h, 16h30, 
21h55, 00h25; The Cove - A Baía da 
Vergonha M12. Sala 4 - 19h30; Um Homem 
Sério M12. Sala 4 - 14h20, 16h45, 21h35, 
24h; Tudo Pode Dar Certo M12. Sala 5 - 
14h30, 17h, 19h10, 22h, 00h10; Avatar M6. 
Sala 6 - 14h, 17h30, 21h, 00h15 
(3D); Estado de Guerra M16. Sala 7 - 19h, 
00h15; Precious M12. Sala 7 - 14h10, 16h30, 
21h55; Uma Outra Educação M12. Sala 
8 - 14h10, 16h40, 19h10, 21h45, 00h15; Alice 
no País das Maravilhas M12. Sala 9 - 

   
   

   
   

14h20, 16h50, 19h20, 21h50, 00h20; Nas 
Nuvens M12. Sala 10 - 14h, 16h20, 18h45, 
21h40, 00h05; Invictus M12. Sala 11 - 14h05, 
16h40, 19h15, 21h50, 00h25; Amar... É 
Complicado! M12. Sala 12 - 14h05, 16h35, 
19h05, 21h35, 00h05; Shutter Island M16. 
Sala 13 - 15h, 18h, 21h30, 00h20; Um 
Homem Singular M16. Sala 14 - 14h15, 
16h45, 19h15, 21h50, 00h10 
ZON Lusomundo Alvaláxia
Estádio José Alvalade. T. 707 CINEMA
Alice no País das Maravilhas M12. 
13h20 (V.Port./3D), 15h50, 18h30, 21h10, 
23h45; Amar... É Complicado! M12. 13h30, 
16h10, 18h50, 21h30, 00h15; Espião nas 
Horas Vagas M12. 13h25, 15h40, 18h10, 
21h50, 00h10; Shutter Island M16. 13h45, 
16h50, 21h20, 00h25; O Lobisomem M16. 
13h35, 16h, 18h40, 21h40, 24h; A Princesa 
e o Sapo M6. 13h50, 16h30 (V.Port.); Percy 
Jackson e os Ladrões do Olimpo M12. 
18h50, 21h35, 00h15; Invictus M12. 
13h50, 17h10, 21h, 23h55; Tudo Pode 
Dar Certo M12. 13h55, 16h40, 19h10, 
21h25, 23h50; O Mensageiro M12. 
13h40, 16h20, 19h, 21h40, 00h15; A Bela 
e o Paparazzo M12. 14h, 16h50, 21h10, 
23h40; Estado de Guerra M16. 14h10, 17h, 
21h15, 24h; Homens que Matam Cabras 
só com o Olhar M12. 13h40, 15h55, 18h20, 
21h55, 00h05 
ZON Lusomundo Amoreiras
Av. Eng. Duarte Pacheco. T. 707 CINEMA
Alice no País das Maravilhas M12. 13h20, 
16h, 18h50, 21h20, 00h10 (3D); Shutter 
Island M16. 13h50, 17h, 20h50, 23h50 
; Amar... É Complicado! M12. 13h, 15h40, 
18h20, 21h40, 00h30; Um Homem 
Sério M12. 13h40, 16h30, 18h40, 21h50, 
00h20; Uma Outra Educação M12. 13h30, 
00h10 ; Invictus M12. 16h10, 21h30; Tudo 
Pode Dar Certo M12. 15h50, 21h10 
; Precious M12. 13h10, 18h10, 23h30 ; Um 
Homem Singular M16. 12h50, 15h10, 
17h50, 20h50, 23h10 
ZON Lusomundo Colombo
Av.  Lusíada. T. 707 CINEMA
Nas Nuvens M12. 18h10, 21h10, 
23h35; Tudo Pode Dar Certo M12. 13h05, 
15h20, 17h50, 21h35, 23h45; 
A Princesa e o Sapo M6. 13h15, 15h40 
(V.Port.); Espião nas Horas Vagas M12. 
13h10, 15h25, 18h05, 21h40, 24h; Amar... 
É Complicado! M12. 13h, 15h45, 18h35, 
22h, 00h30; Avatar M6. 16h30, 21h, 00h25 
(3D); Chovem Almôndegas M6. 13h35 
(V.Port./3D); Precious M12. 13h30, 15h50, 
18h15, 21h45, 00h05; Shutter Island M16. 
12h30, 15h30, 18h30, 21h30, 00h30; 
O Lobisomem M16. 13h25, 15h55, 18h25, 
21h05, 23h35; Invictus M12. 12h45, 15h35, 
18h25, 21h25, 00h20; Alice no País das 
Maravilhas M12. 13h20 (V.Port./3D), 16h05, 
18h40, 21h15, 23h50 
ZON Lusomundo Vasco da Gama
Parque das Nações. T. 707 CINEMA
Chovem Almôndegas M6. 13h05 
(V.Port.); Alice no País das 
Maravilhas M12. 13h25, 16h, 18h25, 21h20, 

00h05 (3D); Avatar M6. 15h30, 18h45, 22h 
(3D); Shutter Island M16. 12h45, 15h40, 
18h35, 21h30, 00h25; Amar... 
É Complicado! M12. 13h, 15h45, 18h55, 
21h40, 00h15; Invictus M12. 15h20, 21h; 
A Princesa e o Sapo M6. 13h15 (V.Port.); 
O Lobisomem M16. 15h50, 18h15, 21h10, 
23h55; Uma Outra Educação M12. 12h55, 
18h05, 23h45 

Alcochete
UCI Freeport
Freeport Outlet de Alcochete. T. 707232221
Alice no País das Maravilhas M12. Sala 
1 - 15h50, 18h35, 21h25, 23h45; Shutter 
Island M16. Sala 2 - 16h05, 18h45, 21h35, 
00h25; Chovem Almôndegas M6. 
Sala 3 - 15h45, 18h25 (V.Port.); Dia dos 
Namorados M12. Sala 3 - 21h45, 00h25; O 
Lobisomem M16. Sala 4 - 16h, 18h20, 21h30, 
23h50; Amar... É Complicado! M12. Sala 
5 - 15h55, 18h30, 21h40, 00h05; Avatar M6. 
Sala 6 - 18h, 21h10; Percy Jackson e 
os Ladrões do Olimpo M12. Sala 6 - 
15h30; Nas Nuvens M12. Sala 7 - 21h, 
23h30; A Princesa e o Sapo M6. Sala 7 - 
16h20, 19h (V.Port.) 
 

Almada
ZON Lusomundo Almada Fórum
Estr. Caminho Municipal. T. 707 CINEMA
O Lobisomem M16. 13h20, 16h10, 18h50, 
21h40, 00h10; Shutter Island M16. 
13h40, 17h, 21h, 24h; Alice no País das 
Maravilhas M12. 13h (V.Port./3D), 15h50, 
18h30, 21h10, 23h50 (3D); Avatar M6. 
16h45, 20h50, 00h15 (3D); Chovem 
Almôndegas M6. 13h10 (V.Port.); Amar... 

É Complicado! M12. 12h50, 15h40, 
18h40, 21h30, 00h20; Tudo Pode Dar 
Certo M12. 13h, 15h10, 17h30, 21h20, 
23h40; Um Homem Singular M16. 
13h05, 15h30, 17h55, 21h05, 23h30; Dia 
dos Namorados M12. 12h40, 15h25, 
18h10, 21h, 23h55; Espião nas Horas 
Vagas M12. 13h25, 15h55, 19h, 21h25, 
23h55; Nas Nuvens M12. 12h50, 17h50, 
23h30; A Bela e o Paparazzo M12. 15h20, 
20h55; Uma Outra Educação M12. 12h55, 
18h45, 00h05; A Princesa e o Sapo M6. 
13h15, 16h15 (V.Port.); The Cove - A 
Baía da Vergonha M12. 18h40, 21h10, 
23h45; Precious M12. 13h35, 16h05, 18h55, 
21h45, 00h10; Invictus M12. 12h45, 15h40, 
18h30, 21h20, 00h15 
 

Amadora
CinemaCity Alegro Alfragide
C.C. Alegro Alfragide. T. 214221030
Alice no País das Maravilhas M12. 
Cinemax - 13h55, 16h15 (V.Port./3D), 
18h35, 21h35, 23h55 (3D); Avatar M6. 
Sala 2 - 21h40 (3D); Chovem 
Almôndegas M6. Sala 2 - 13h30, 17h45, 
19h45 (V.Port./3D); Alice no País 
das Maravilhas M12. Sala 2 - 15h25 
(3D); Dia dos Namorados M12. Sala 
3 - 13h35, 18h50; Shutter Island M16. 
Sala 3 - 16h, 21h15, 00h05; Espião nas 
Horas Vagas M12. Sala 4 - 13h40, 15h35, 
17h40, 19h35, 21h45, 23h50; Shutter 
Island M16. Sala 5 - 13h45, 16h35, 21h30, 
00h20; Invictus M12. Sala 6 - 18h40, 21h35, 
00h15; Percy Jackson e os Ladrões 
do Olimpo M12. Sala 6 - 14h, 16h20; A 
Princesa e o Sapo M6. Sala 7 - 13h35, 
15h40, 17h45, 18h (V.Port.); Precious M12. 
Sala 7 - 13h35, 21h40, 23h50; Amar... É 
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Em cartaz      
O Laço Branco
De Michael Haneke. Com 
Christian Friedel, Ernst Jacobi, 
Leonie Benesch. ALE/FRA/
Áustria. 2009. 144m. Drama. 
M16. 
Numa pequena aldeia alemã, 
durante os meses que precedem a 
I Guerra Mundial, vários incidentes 
vão retirar os seus habitantes 
da calma monotonia a que se 
habituaram. Esses eventos, de 
grande violência, parecem ser 
rituais punitivos justificados pela 
fervorosa religião protestante. Até 
que o professor da aldeia começa a 
tentar perceber o terrível segredo 
por detrás de tudo... 

Precious
De Lee Daniels. Com Gabourey 
Sidibe, Mo’Nique, Paula Patton, 
Mariah Carey. EUA. 2009. 110m. 
Drama. M12. 
A viver no bairro pobre de 
Harlem, em Nova Iorque, Clareece 
“Precious” Jones é uma mãe 
adolescente de 16 anos, negra, 
analfabeta e obesa, a sofrer de todo 
o tipo de maus-tratos pela própria 
família. Inserida num programa 

de alfabetização para adultos, ela 
vai, pela primeira vez, conhecer o 
amor e a amizade através de Ms. 
Rain, uma professora determinada a 
ensinar-lhe o quão preciosa é a vida. 

Um Homem Singular
De Tom Ford. Com Colin Firth, 
Julianne Moore, Nicholas Hoult, 
Matthew Goode. EUA. 2009. 
101m. Drama. M16. 
Los Angeles, 30 de Novembro de 
1962. Depois da trágica morte do 
seu companheiro dos últimos 16 
anos, nada parece fazer sentido 
para o professor George Falconer. 
Mas um encontro com Kenny, 
um jovem aluno das suas aulas 
de inglês, vai dar-lhe uma nova 
perspectiva e fazer renascer a 
vontade de começar tudo de novo... 

Invictus
De Clint Eastwood. Com Morgan 
Freeman, Matt Damon, Tony 
Kgoroge. EUA. 2009. 134m. 
Drama. M12. 
Esta é a história verídica sobre a 
forma como Nelson Mandela, com 
a ajuda do capitão da Selecção sul-
africana de râguebi, inspirou um 

país inteiro, ainda consumido por 
42 anos de apartheid. Confiante 
que poderia pôr afrikaners e 
negros a olhar na mesma direcção, 
Mandela usa a equipa dos 
Springboks como símbolo da união 
nacional, levando-a até à final do 
Campeonato do Mundo de Râguebi 
de 1995. 

Shutter Island
De Martin Scorsese. Com 
Leonardo DiCaprio, Mark 
Ruffalo, Ben Kingsley, Emily 
Mortimer. EUA. 2010. 138m. 
Drama, Thriller. M16. 
EUA. Verão de 1954. O xerife Teddy 
Daniels e o seu parceiro Chuck 
Aule são enviados para o Hospital 
Psiquiátrico Ashecliffe, na ilha 
Shutter, onde estão internados 
os mais perversos criminosos 
do país. A missão: descobrir 
o paradeiro de uma perigosa 
assassina em série que desapareceu 
inexplicavelmente da sua cela. 
Com um furacão a aproximar-
se e cercados por um ambiente 
psicótico, ambos percebem que 
poderão não conseguir sair vivos 
desta ilha maldita. 
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Complicado! M12. Sala 8 - 13h40, 16h30, 
19h, 21h30, 00h10; Nas Nuvens M12. Sala 
9 - 19h45, 21h55, 00h05; Homens que 
Matam Cabras só com o Olhar M12. 
Sala 9 - 13h30, 17h50, 19h45; Dia dos 
Namorados M12. Sala 9 - 15h30; Alvin e 
os Esquilos 2 M4. Sala 10 - 13h45, 15h45 
(V.Port.); O Lobisomem M16. Sala 10 - 
17h55, 19h55, 22h, 24h 
 

Barreiro
Castello Lopes - Fórum Barreiro
Campo  das Cordoarias. T. 707220220
Alice no País das Maravilhas M12. Sala 
1 - 15h40, 18h15, 21h20, 23h50; Shutter 
Island M16. Sala 2 - 15h30, 18h20, 21h10,
24h; O Lobisomem M16. Sala 3 - 15h20,
18h10, 21h40, 00h20; Amar... 
É Complicado! M12. Sala 4 - 15h50, 18h40, 
21h30, 00h10 
 

Cascais
Castello Lopes - Cascais Villa
Avenida Marginal. T. 707220220
Amar... É Complicado! M12. Sala 1 - 15h50, 
18h50, 21h30, 00h30; Tudo Pode Dar 
Certo M12. Sala 2 - 21h10, 23h50; 
A Princesa e o Sapo M6. Sala 2 - 14h45, 
16h50, 19h (V.Port.); Um Homem 
Singular M16. Sala 3 - 18h30, 21h50, 24h; 
O Lobisomem M16. Sala 3 - 15h40; Shutter 
Island M16. Sala 4 - 15h30, 18h20, 21h20, 
00h10; Alice no País das Maravilhas M12. 
Sala 5 - 16h, 18h40, 21h40, 00h20 
ZON Lusomundo CascaiShopping
EN 9, Alcabideche. T. 707 CINEMA
Chovem Almôndegas M6. 13h10 
(V.Port./3D); Avatar M6. 16h40, 20h45, 
00h10 (3D); O Lobisomem M16. 13h20, 
15h40, 18h10, 21h25, 23h50; Amar... 
É Complicado! M12. 12h50, 15h30,18h15, 
21h10, 00h05; Tudo Pode Dar Certo M12. 
16h, 18h30, 21h05, 23h30; A Princesa 
e o Sapo M6. 13h30 (V.Port.); Espião 
nas Horas Vagas M12. 12h55, 16h10, 
18h50, 21h30, 23h40; Alice no País das 
Maravilhas M12. 13h (V.Port./3D), 15h50, 
18h40, 21h20, 24h (3D) 
 

Caldas da Rainha
Vivacine - Caldas da Rainha
C.C. Vivaci. T. 262840197
Amar... É Complicado! M12. Sala 1 - 13h10, 
16h, 18h50, 21h30, 00h10; Invictus M12. 
Sala 2 - 13h50, 17h, 21h20, 00h15; Alice 
no País das Maravilhas M12. Sala 3 
- 13h40, 16h10, 18h40, 21h50, 00h05; O 
Lobisomem M16. Sala 4 - 00h20; Shutter 
Island M16. Sala 4 - 13h20, 17h10; Homens 
que Matam Cabras só com o Olhar M12. 
Sala 5 - 13h30, 15h50, 18h30, 21h40, 24h 
 

Sintra
CinemaCity Beloura Shopping
Est. Nac. nº 9  - Qta Beloura. T. 219247643
Amar... É Complicado! M12. Cinemax -
13h30, 16h, 18h40, 21h40, 00h10; Avatar
M6. Sala 1 - 21h20; Chovem Almôndegas
M6. Sala 1 - 13h40, 15h35, 17h30, 19h25 
(3D); Alice no País das Maravilhas M12. 
Sala 2 - 13h50, 16h25, 18h50, 21h30, 23h50 
(3D); Dia dos Namorados M12. Sala 3 -
13h55, 16h30; O Lobisomem M16. Sala 3 
18h55, 22h05, 00h05; Shutter Island
M16. Sala 4 - 13h45, 16h35, 21h25, 00h15;
Homens que Matam Cabras só com o 
Olhar M12. Sala 5 - 21h55, 23h55; 
A Princesa e o Sapo M6. Sala 5 - 14h05, 
16h10, 18h15 (V.Port.); Alvin e os Esquilos 
2 M4. Sala 6 - 14h10, 16h15 (V.Port.); Nas 
Nuvens M12. Sala 6 - 18h20, 21h50, 24h;
Invictus M12. S. 7 - 15h45, 18h30, 21h10, 23h45 
 

Loures
Castello Lopes - Loures Shopping
Quinta do Infantado. T. 707220220
Shutter Island M16. Sala 1 - 13h10, 16h, 
18h45, 21h40, 00h25; A Princesa e o 
Sapo M6. Sala 2 - 13h, 15h, 17h10, 19h15 
(V.Port.); Dia dos Namorados M12. Sala 
2 - 21h45, 00h15; Avatar M6. Sala 3 - 
13h40, 16h50; Invictus M12. Sala 3 - 21h, 
23h40; O Lobisomem M16. Sala 4 - 13h45, 
16h10, 18h40, 21h50, 00h30; Alice no 
País das Maravilhas M12. Sala 5 - 13h30 
(V.Port./3D), 15h50, 18h10, 21h20, 23h50 
(3D); Amar... É Complicado! M12. Sala 
6 - 13h20, 16h20, 18h55, 21h30, 24h; Percy 
Jackson e os Ladrões do Olimpo M12. 
Sala 7 - 23h30; Espião nas Horas 
Vagas M12. Sala 7 - 13h50, 16h30, 18h30, 
21h10 

Olhão
Algarcine - Cinemas de Olhão
C.C. Ria Shopping.  
O Lobisomem M16. Sala 1 - 13h05, 15h30, 
18h30, 21h30, 23h45; Alice no País das 
Maravilhas M12. Sala 1 - 13h05, 15h30, 
18h30, 21h30, 23h30; Nove M12. Sala 2 - 
13h10, 15h20, 18h20, 21h20, 23h40; Amar... 
É Complicado! M12. Sala 2 - 13h10, 15h35, 
18h35, 21h35, 23h45; Ágora M12. Sala 3 - 
21h35, 23h50; A Princesa e o Sapo M6. 
Sala 3 - 13h, 15h35, 18h35 (V.Port.); Chovem 
Almôndegas M6. Sala 3 - 13h, 15h (V.Port.) 
 

Portimão
Algarcine - Cinemas de Portimão
Av. Miguel Bombarda. T. 282411888
Shutter Island M16. Sala 1 - 15h30, 
18h, 21h30, 24h; Alice no País das 
Maravilhas M12. Sala 1 - 15h30, 18h, 21h30, 
24h; Chovem Almôndegas M6. Sala 
2 - 14h, 20h (V.Port.); O Lobisomem M16. 
Sala 2 - 1h45, 18h15, 21h45, 00h15; Amar... 
É Complicado! M12. Sala 2 - 15h45, 18h15, 
21h45, 00h15 
Castello Lopes - C. C. Continente
Quinta da Malata, Lote 1. 
T. 707220220
Alice no País das Maravilhas M12. 
Sala 1 - 13h40, 16h10, 18h50, 21h40, 
00h20; Invictus M12. Sala 2 - 21h20, 24h; 
A Princesa e o Sapo M6. Sala 2 - 13h10, 
15h10, 17h15, 19h20 (V.Port.); Homens que 
Matam Cabras só com o Olhar M12. Sala 3 
- 13h20, 15h20, 17h30, 19h40, 22h, 00h30; 
O Lobisomem M16. Sala 4 - 13h50, 16h20, 
19h, 21h50, 00h25; Shutter Island M16. 
Sala 5 - 13h, 15h40, 18h30, 21h10, 
23h55; Amar... É Complicado! M12. Sala 6 - 
13h30, 16h, 18h40, 21h30, 00h10 
 

Tavira
Zon Lusomundo Tavira
C.C. Gran-Plaza, Loja Nº324, R. Almirante 
Cândido dos Reis. T. 707 CINEMA
Avatar M6. 16h20, 21h, 00h15 
(3D); Chovem Almôndegas M6. 13h30 
(V.Port./3D); Shutter Island M16. 
12h40, 15h25, 18h15, 21h20, 00h10; Alice 
no País das Maravilhas M12. 13h10, 
15h40, 18h10, 21h30, 24h (3D); Amar... É 
Complicado! M12. 13h, 15h30, 18h20, 21h10, 
23h40; A Princesa e o Sapo M6. 13h20 
(V.Port.); O Lobisomem M16. 16h10, 18h30, 
21h40, 23h50 

Teatro
Lisboa
A Barraca - Teatro Cinearte
Lg Santos, 2. T. 213965360 
A Balada da Margem Sul Enc. Helder 
Costa. Com Sérgio Moras, Ciomara 
Morais, Adérito Lopes, Pedro Borges, 
Rita Fernandes, Ady Batista, Carlos Paca, 
Fabrizio Quissanga, Giovanni Lourenço, 
Patrícia Adão Marques, Ruben Santos, 
Rute Miranda, Diogo Severino, Maikel 
Sani, Vera Ferreira. Qui. a sáb. 21h30. Dom. 
16h. Reservas: 213965360/5275. 
Instituto Franco-Português
Av. Luís Bívar, 91. T. 213111400 
Fora de Casa Por Agora Grupo: Teatro do 
Vestido. Com Pedro Caeiro, Joana Craveiro. 
Até 13/3. Qua. a sáb. 21h30. 
Kabuki - Centro d’Arte
Rua António Pedro, 27A. T. 210994142 
Fausto Apócrifo Grupo: Teatro Alárdiário. 
Enc. Ricardo Bargão. Até 28/3. Sex. a dom. 
22h. M/16. 
Teatro da Comuna
Pç. Espanha. T. 217221770 
A Felicidade, Amanhã... Enc. Álvaro 
Correia. A partir de Samuel Beckett. Com 
Alexandre Lopes, Carlos Paulo, Hugo 
Franco, Maria Ana Filipe, Marco Paiva, 
Miguel Sermão, Rui Neto, Tânia Alves. Até 
27/3. Qua. a sáb. 21h30. Dom. 16h. M/16. 
Teatro da Trindade
Largo da Trindade, 7 A. 
T. 213420000 
Cantigas de Uma Noite de Verão Grupo: 
Artistas Unidos. Enc. Franzisca Aarflot. 
Com Andreia Bento, Pedro Carraca. 
Até 28/3. Qua. a sáb. 21h45. Dom. 17h30 
(espectáculo extra a 27/03). Não se Ganha, 
Não se Paga! Enc. Maria Emília Correia. 
Com Cristina Cavalinhos, Horácio Manuel, 
Lucinda Loureiro, Luís Gaspar, Rogério 
Vieira, Iryna Brazhnik (músico), Ricardo 
Torres (músico). Até 28/3. Qua. a sáb. 
20h30. Dom. 16h30. 

Montijo
ZON Lusomundo Fórum Montijo
C. C. Fórum Montijo. T. 707 CINEMA
Alice no País das Maravilhas M12. 13h10, 
16h, 18h35, 21h30, 00h10 (3D); Amar... 
É Complicado! M12. 13h20, 16h10, 18h45, 
21h20, 00h05; Chovem Almôndegas M6. 
13h35, 16h15 (V.Port.); A Princesa 
e o Sapo M6. 13h30 (V.Port.); Dia 
dos Namorados M12. 18h20, 21h10, 
23h50; Invictus M12. 12h50, 15h40, 18h25, 
21h15, 00h05; O Lobisomem M16. 15h50, 
18h15, 21h40, 24h; Shutter Island M16. 
12h40, 15h35, 18h30, 21h25, 00h20 
 

Odivelas
ZON Lusomundo Odivelas Parque
C. C. Odivelasparque. T. 707 CINEMA
Shutter Island M16. 15h10, 18h10, 21h10, 
00h20; Amar... É Complicado! M12. 15h40, 
18h40, 21h30, 00h15; Invictus M12.  21h, 
23h50; A Princesa e o Sapo M6. 15h40, 
18h15 (V.Port.); O Lobisomem M16. 15h50, 
18h30, 21h40, 00h05; Alice no País das 
Maravilhas M12. 15h30, 18h20, 21h20, 
00h10 (3D) 
 

Oeiras
ZON Lusomundo Oeiras Parque
C. C. Oeirashopping. T. 707 CINEMA
Espião nas Horas Vagas M12. 13h50, 
15h20, 18h, 21h15, 23h50; Amar... É 
Complicado! M12. 13h, 15h40, 21h40, 
00h25; A Princesa e o Sapo M6. 14h 
(V.Port.); O Lobisomem M16. 13h05, 
15h50, 18h40, 21h25, 00h15; Tudo Pode 
Dar Certo M12. 16h30, 18h50, 21h45, 
00h10; Alice no País das Maravilhas M12. 
13h25 (V.Port./3D), 15h55, 18h35, 21h10, 
24h (3D); Avatar M6. 17h10, 21h, 00h20 
(3D); Chovem Almôndegas M6. 14h30 
(V.Port.); Shutter Island M16. 12h30, 15h30, 
18h30, 21h30, 00h30 
 

Miraflores
ZON Lusomundo Dolce Vita Miraflores
Av. das Túlipas. T. 707 CINEMA
A Princesa e o Sapo M6. 15h10, 
18h10 (V.Port.); Alice no País das 
Maravilhas M12. 15h30, 18h30, 21h30, 

00h30 (3D); O Lobisomem M16. 21h10, 
00h10; Shutter Island M16. 15h, 18h30, 
22h; Amar... É Complicado! M12. 15h20, 
18h20, 21h20, 00h20 
 

Pombal
Pombalcine
Pombal Shopping, R. Santa Luzia. 
T. 236218801
A Princesa e o Sapo M6. Sala 1 - 21h 
 

Torres Vedras
ZON Lusomundo Torres Vedras
C.C. Arena Shopping. T. 707 CINEMA
Shutter Island M16. 13h50, 17h45, 
21h20, 00h30; Invictus M12. 18h10, 21h, 
23h50; A Princesa e o Sapo M6. 13h15, 
15h55 (V.Port.); O Lobisomem M16. 
13h45, 16h25, 19h, 21h50, 00h10; Alice 
no País das Maravilhas M12. 13h30, 
16h10, 18h45, 21h40, 00h20 (3D); Amar... 
É Complicado! M12. 12h55, 15h40, 18h25, 
21h10, 24h 
 

Torre da Marinha
Castello Lopes - Rio Sul Shopping
Quinta Nova do Rio Judeu, Loja A1.027. 
T. 707220220
Amar... É Complicado! M12. Sala 1 - 
15h20, 18h10, 21h20, 23h50; Shutter 
Island M16. Sala 2 - 15h50, 18h40, 21h40, 
00h30; O Lobisomem M16. Sala 3 - 16h10, 
18h50, 22h, 00h40; Alice no País das 
Maravilhas M12. Sala 4 - 15h40, 18h30, 
21h30, 24h (3D); A Princesa e o Sapo M6. 
Sala 5 - 15h10, 17h20, 19h30 (V.Port.); Percy 
Jackson e os Ladrões do Olimpo M12. 
Sala 5 - 21h50, 00h20; Avatar M6. Sala 6 
- 16h30; Dia dos Namorados M12. Sala 6 - 
21h, 23h40; Espião nas Horas Vagas M12. 
Sala 7 - 15h30, 18h20, 21h10, 23h30 
 

Santarém
Castello Lopes - W Shopping
Largo Cândido dos Reis. T. 707220220
Percy Jackson e os Ladrões do 
Olimpo M12. Sala 1 - 16h20, 19h10, 21h50, 
00h30; O Lobisomem M16. Sala 2 - 16h30, 
18h50, 21h10, 23h50; Alice no País das 
Maravilhas M12. Sala 3 - 16h10, 19h, 21h30, 

24h; Shutter Island M16. Sala 4 - 15h30, 
18h30, 21h20, 00h10; Tudo Pode Dar 
Certo M12. Sala 5 - 22h, 00h40; A Princesa 
e o Sapo M6. Sala 5 - 15h, 17h10, 19h20 
(V.Port.); Amar... É Complicado! M12. Sala 
6 - 16h, 18h40, 21h40, 00h20 
 

Setúbal
Auditório Charlot
Av. Dr. António Manuel Gamito, 11. 
T. 265522446
Avatar M6. Sala 1 - 21h30 
Castello Lopes - C. C. Jumbo
C. Comercial Jumbo, Loja 50. T. 707220220
Alice no País das Maravilhas M12. Sala 
1 - 15h40, 18h10, 21h20, 23h50; Shutter 
Island M16. Sala 2 - 15h20, 18h20, 21h10, 
24h; Amar... É Complicado! M12. Sala 3 
- 16h10, 18h50, 21h30, 00h10; A Princesa 
e o Sapo M6. Sala 4 - 15h10, 17h20, 19h30 
(V.Port.); O Lobisomem M16. Sala 4 - 21h40, 
00h20 

Évora
Auditorio Soror Mariana
Rua Diogo Cão, 8. T. 707 CINEMA
Um Profeta M16. Sala 1 - 18h, 21h30 
 

Faro
SBC-International Cinemas
C. C. Fórum Algarve. T. 289887212
Nas Nuvens M12. Sala 1 - 18h45; Dia dos 
Namorados M12. Sala 1 - 13h25, 16h05, 
21h10, 23h50; Avatar M6. Sala 2 - 21h, 
00h10; Chovem Almôndegas M6. Sala 2 - 
13h35 (V.Port.); Amar... 
É Complicado! M12. Sala 3 - 14h10, 16h45, 
19h20, 22h, 00h20; Shutter Island M16. 
Sala 4 - 15h30, 18h25, 21h20, 00h25; Alice 
no País das Maravilhas M12. Sala 
5 - 14h10, 16h35, 19h, 21h30, 00h20; O 
Lobisomem M16. Sala 6 - 13h50, 16h10, 
19h30, 21h50, 00h15; Espião nas Horas 
Vagas M12. Sala 7 - 15h, 17h15, 19h25, 21h40, 
24h; Tudo Pode Dar Certo M12. Sala 8 - 
21h45; Homens que Matam Cabras só 
com o Olhar M12. Sala 8 - 19h35, 00h05; 
A Princesa e o Sapo M6. Sala 8 - 15h05, 
17h20 (V.Port.); Invictus M12. Sala 9 - 
15h40, 21h05, 23h55; Percy Jackson e os 
Ladrões do Olimpo M12. Sala 9 - 13h05, 
18h30 

Em estreia

Alice no País das Maravilhas
De Tim Burton. Com Mia 
Wasikowska, Johnny Depp, 
Helena Bonham Carter, 
Christopher Lee, Anne 
Hathaway. EUA. 2010. 108m. 
Aventura. M12. 
Alice, agora uma rapariga de 19 
anos, persegue um pequeno coelho 
e, tal como dez anos antes, entra 
na magia do País das Maravilhas. 
Aí, ela vai reencontrar os seus 
velhos amigos: o Coelho Branco, 
Tweedledee e Tweedledum, 
a Lagarta Absolem, o Gato 

Cheshire e o extravagante e 
dedicado Chapeleiro Louco. Mas o 
reencontro não é totalmente feliz: 
desde a sua partida, o pequeno 
lugar tem vivido dias sombrios sob 
o jugo da Rainha Vermelha. Será 
que está nas mãos de Alice devolver 
a paz e a alegria à terra de todas as 
maravilhas? 

Amar... É Complicado!
De Nancy Meyers. Com Meryl 
Streep, Steve Martin, Alec 
Baldwin. EUA. 2009. 120m. 
Comédia Romântica. M12. 

A vida de Jane, finalmente, 
estabilizou: os filhos cresceram, 
os negócios correm bem e 
o trauma do divórcio está a 
ser superado. Já a vida do ex-
marido, Jake, está uma confusão: 
ultrapassada a crise de meia-
idade, que o levou a trocar Jane 
por uma mulher  20 anos mais 
jovem, trava agora uma árdua 
batalha com o desejo obsessivo 
desta para engravidar. É então 
que o inesperado acontece: 
Jane torna-se amante do seu ex-
marido.  

Amar... É Complicado!
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Farmácias   
Lisboa
Serviço Permanente
 Alentejo (Alvalade) - Avenida da 
Igreja, 28 - B - Tel. 218492682  Ascenso 
(Encarnação) - Praça do Norte, 11 - A - 
Tel. 218511216  Aurélio Rego (Estrela) 
- Calçada da Estrela, 139 - Tel. 213961758  
Benfica (Benfica - Portas de Benfica) - 
Estrada de Benfica, 678-E - Tel. 217602532  
Guimarães Morais (Carnide) - Rua Neves 
Costa, 33 - 35 - Tel. 217140081  Miranda 
(Largo do Campo Pequeno) - Largo do 
Campo Pequeno, 36 B - C - Tel. 217970776  
Nobel (Alameda - Fonte) - Rua Actor Vale, 
53, Luminosa - Tel. 218162672  Oliveira 
(Campolide) - Rua D. Pedro V, 123 - Tel. 
213427880  Santo Amaro (Alto de Santo 
Amaro) - Rua Filinto Elísio, 29 A-B - Tel. 
213637070  Silva Pinto (Chile - junto à 
Portugália) - Av Almirante Reis, 121 - B - 
Tel. 213545751 

Outras Localidades
Serviço Permanente
 Abrantes - Silva Tavares (Alferrarede)   
Alandroal - Alandroalense   Albufeira 
- Santos Pinto   Alcácer do Sal - 
Misericórdia   Alcanena - Correia Pinto   
Alcobaça - Nova , Bello Marques   
Alcochete - Nunes   Alcoutim - Caimoto   

Alenquer - Matos Coelho   Aljezur - 
Furtado , Odeceixense (Odeceixe)   
Aljustrel - Dias   Almada - Marisol , Silva 
Junior , Almeida Araújo (Laranjeiro) , 
Reforço - Vale Fetal   Almeirim - Central   
Almodôvar - Aurea   Alpiarça - Leitão   
Alter do Chão - Portugal (Chança)   
Alvaiázere - Pacheco Pereira (Cabaços)   
Alvito - Nobre Sobrinho   Amadora - 
Confiança , Flama , Igreja , Reforço 
- Dias e Brito , Remédios   Arraiolos 
- Misericórdia   Arronches - Batista   
Arruda dos Vinhos - Da Misericórdia   
Avis - Coelho dos Santos   Azambuja - 
Central , Reforço - Miranda   Barrancos 
- Barraquense   Barreiro - Central , 
Parreira (Lavradio) , Marques Cavaco 
(Stº Antº da Charneca) , Reforço - Silva 
Inácio   Batalha - Moreira Padrão   Beja 
- Santos   Belmonte - Costa   Benavente 
- Central (Samora Correia)   Bombarral 
- Miguel   Borba - Central   Cadaval 
- Misericórdia   Caldas da Rainha - 
Rosa   Campo Maior - Central   Cartaxo 
- Correia dos Santos   Cascais - Godinho 
Silveira , Marginal , Macau (Parede)   
Castanheira de Pera - Dinis Carvalho 
(Castanheira)   Castelo Branco - Higiene 
(Amatus Lusitanus)   Castelo de Vide 
- Freixedas   Castro Marim - Moderna   

Castro Verde - Alentejana   Chamusca 
- Joaquim Maria Cabeça   Constância 
- Baptista   Coruche - Higiene   Covilhã - 
Crespo , Popular   Crato - Saramago Pais   
Cuba - Da Misericórdia   Entroncamento 
- António Lucas   Estremoz - Godinho   
Évora - Branco   Faro - Higiene   Ferreira 
do Alentejo - Salgado   Ferreira do 
Zêzere - Graciosa   Figueiró dos 
Vinhos - Vidigal   Fronteira - Costa 
Coelho   Fundão - Taborda   Gavião - 
Mendes (Belver)   Golegã - Moderna 
(Azinhaga) , Oliveira Freire   Grândola 
- Moderna   Idanha-a-Nova - Monsantina 
(Monsanto/Beira Baixa)   Lagoa - José 
Maceta   Lagos - Neves   Leiria - Avenida 
de Leiria , Beatriz Godinho (Maceira)   
Lisboa - Novais (S. Sebastião)   Loulé 
- Nobre Passos (Almancil) , Chagas , 
Algarve (Quarteira)   Loures - Fátima 
, Cortes (Sacavém) , Ribeiro Soares 
(Urb. Quinta do Castelo) , Até às 22h - 
Valente (Fanhões) , Santa Iria (Santa 
Iria da Azoia)   Lourinhã - Leal (Rio 
Tinto)   Mação - Saldanha   Mafra - Rolim 
(S. Cosme) , Oceano (Santo Izidoro / 
Mafra)   Marinha Grande - Sta. Isabel   
Mértola - Maktub   Moita - Do Vale , 
Aliança (Baixa da Banheira) , Silva 
Rocha   Monchique - Moderna   Monforte 

- Jardim   Montemor-o-Novo - Lilia 
Pereira   Montijo - União Mutualista   
Mora - Falcão   Moura - Ferreira da 
Costa   Mourão - Mourão   Nazaré - 
Silvério   Nisa - Ferreira Pinto   Óbidos 
- Vital (Amoreira/Óbidos)   Odemira - 
Central   Odivelas - Universo (Caneças) 
, Moserrate (Espinho) , Serra da Luz 
(Serra da Luz) , Reforço - Santo Adrião 
, Até às 22h - Silva Monteiro (Ponte 
da Bica/Odivelas)   Oeiras - Dias e 
Saraiva , Maria , Pargana , Seixas 
Martins , Até às 22h - Nova , Costa 
Pinto (Queijas)   Oleiros - Garcia Guerra   
Olhão - Brito   Ourém - Beato Nuno , 
Iriense , Moderna   Ourique - Nova 
(Garvão)   Palmela - Central do Pinhal 
Novo , Coelho Marques   Pedrógão 
Grande - Baeta Rebelo   Penamacor - 
Cunha Gil   Peniche - Central   Pombal 
- Santa Maria (Albergaria dos Doze) , 
Torres e Correia Lda.   Ponte de Sor - 
Cruz Bucho   Portalegre - Elvas   Portel 
- Fialho   Portimão - Arade   Porto 
de Mós - Mirense (MIRA DE AIRE) , 
Lopes Unipessoal   Proença-a-Nova 
- Roda   Redondo - Xavier de Cunha   
Reguengos de Monsaraz - Moderna   
Rio Maior - Almeida   Salvaterra de 
Magos - Carvalho   Santa Cruz - Do 

Caniço   Santarém - Almeida , Vitorino   
Santiago do Cacém - Corte Real , Fontes 
(Santo André)   São Brás de Alportel - 
São Brás   Sardoal - Passarinho   Seixal 
- Nobre Guerreiro (Amora) , Central 
Vale Milhaços (Vale)   Serpa - Central   
Sertã - Patricio   Sesimbra - Bio-Latina 
, Santana , Lopes   Setúbal - Fuzeta 
, Isabel , Reforço - Marques   Silves 
- Edite , Sequeira Correia , Ass. Soc. 
Mutuos João de Deus   Sines - Atlântico 
, Monteiro Telhada (Porto Covo)   
Sintra - O´Neill Pedrosa , Químia , Rico 
(Agualva) , André (Queluz) , Dumas 
Brousse (Rinchoa) , Misericórdia , 
Até às 22h - Ferreira (Belas)   Sobral 
Monte Agraço - Moderna   Sousel - 
Andrade   Tavira - Félix Franco   Tomar 
- Misericórdia   Torres Novas - Lima   
Torres Vedras - Torreense   Vendas 
Novas - Ribeiro   Viana do Alentejo - 
Viana   Vidigueira - Luís A. da Costa   
Vila de Rei - Silva Domingos   Vila do 
Bispo - Vila do Bispo   Vila Franca de 
Xira - Valentim LDA. , César , Reforço - 
Mendes Correia (Póvoa de Santa Iria)   
Vila Nova da Barquinha - Carvalho 
(Praia do Ribatejo)   Vila Real de Santo 
António - Carrilho   Vila Velha de Rodão 
- Pinto   Vila Viçosa - Torrinha  

Teatro Municipal Maria Matos
Av. Frei Miguel Contreiras, 52. T. 218438801 
A Louca, o Médico, os Discípulos e o 
Diabo Enc. Béla Pintér. Com Hella Roszik, 
Éva Enyedi, László Quitt, Tünde Szalontay, 
Szabolcs Thuróczy, Zsófia Szamosi, 
Zoltán Friedenthal, Béla Pintér. Até 5/3. 
Sex. 21h30. Espectáculo em húngaro, com 
legendas em português. 
Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. T. 213250835 
Rei Édipo Enc. Jorge Silva Melo. Com 
Diogo Infante, Lia Gama, Virgílio Castelo, 
António Simão, Cândido Ferreira, José 
Neves, António Banha, entre outros. Até 
28/3. Ter. a sex. e dom. 11h (escolas). Sáb. 
16h. M/6. Na Sala Garrett. 
Teatro Politeama
R. Portas de Santo Antão, 109. T. 213245500 
A Gaiola das Loucas Enc. Filipe La Féria. 
Com José Raposo, Carlos Quintas, Rita 
Ribeiro, Joel Branco, Hugo Rendas. Ter. a 
sex. 21h30. Sáb. 17h e 21h30. Dom. 17h. O 
Feiticeiro de Oz Enc. Filipe La Féria. 
Com Cátia Garcia, David Ventura, Ruben 
Madureira, Arménio Pimenta, Ana Sofia. 
Coreog. Inna LisniaK. Até 31/5. Seg. a sex. 
11h e 14h (escolas). Sáb. e dom. 15h. M/3.
  

Almada
Teatro Municipal de Almada
Av. Professor Egas Moniz. T. 212739360 
A Chuva Enc. Laurinda Chiungue. Com 
Ana Mota Ferreira, Helena Veloso, Tânia 
Leonardo. Até 7/3. Sex. e sáb. 21h30. Dom. 
16h.
 

Grândola
Cine Granadeiro - Auditório Municipal
Avenida António Inácio da Cruz. 
T. 269456440 
Super Mulher Dia 5/3. Sex. 21h30. 

Linda a Velha
Auditório Municipal Lourdes Norberto
R. Luciano Cordeiro, 9 - Edifício Pirâmide. 
T. 214141739 
O Mentiroso Grupo: Intervalo Grupo de 
Teatro. Enc. Armando Caldas. Até 25/4. 
Sex. e sáb. 21h30. Dom. 16h.
 

Montemor-o-Novo
Cine-Teatro Curvo Semedo
Lg. Dr. António José de Almeida. 
T. 266898104 
Molusco Grupo: Projecto Ruínas. Enc. 
Francisco Campos. Com Miguel Antunes, 
Francisco Campos. De 5/3 a 6/3. Sex. e sáb. 
21h30. 

Sintra
Casa de Teatro
R. Veiga da Cunha, 20. T. 219233719 
Filhas da Mãe - Fantasias Eróticas das 
Mulheres Portuguesas Com Célia Ramos. 
Até 7/3. Sex. e sáb. 21h30. Dom. 17h. M/18. 

Centro Cultural Olga Cadaval
Pç. Dr. Francisco Sá Carneiro. T. 219107110 
Os Maias Hoje às 22h. 
Espaço Reflexo
Avenida Heliodoro Salgado, 41 - 1º Fundo. 
T. 214213188 
Cock Tale - A Série Grupo: Teatro Reflexo. 
Sex. 22h. M/16.

Exposições
Lisboa
Centro Cultural de Belém
Praça do Império. T. 213612400 
Ara Güler - Istambul Perdido Anos 50-
60 De Ara Güler. Até 1/4. Seg. a sex. 14h 
às 18h. Sáb. e dom. 14h às 19h. Fotografia. 
Na Galeria Mário Cesariny. Festival 
Pontes para Istambul. Istambul, Novas 
Realidades De Gülsün Karamustafa, 
Cevdet Erek, Osman Bozkurt, Níl Yalter. 
Até 1/4. Seg. a sex. 14h às 18h. Sáb. e dom. 
14h às 19h. Vídeo, Outros. Na Galeria Mário 
Cesariny. Festival Pontes para Istambul. 
Centro de Arte Moderna - José de 
Azeredo Perdigão
Rua Dr. Nicolau Bettencourt. T. 217823474  
Abstracção e Figura Humana na 
Colecção Britânica do CAM Até 18/4. Ter. 
a dom. 10h às 18h. Pintura, Outros. Jane 
e Louise Wilson: Tempo Suspenso De 
Jane e Louise Wilson. Até 18/4. Ter. a dom. 
10h às 18h. Vídeo, Escultura, Outros. O 
Fio Condutor - Desenhos da Colecção 
do CAM Até 11/4. Ter. a dom. 10h às 18h. 
Desenho, Outros. 
Chiado 8 - Arte Contemporânea
Largo do Chiado, 8 - Edifício Sede da 
Mundial-Confiança. T. 213237335 
Ich bin ein Baixinher De Fernando Brito. 
Até 26/3. Seg. a sex. 12h às 20h. Escultura. 
Convento dos Cardaes
Rua do Século, 123. T. 213427525 
João César Monteiro - Assim e não 
Assado De Ana Jotta, Francisco Vidal, 
Pedro Gomes, Ramiro Guerreiro, Rita 
Magalhães. Até 2/4. Seg. a sáb. 14h30 às 
17h30. Instalação, Vídeo, Fotografia, Som, 

Culturgest
R. Arco do Cego - Edifício CGD. T. 217905155 
A Privilege of Autovalorization De 
Koenraad Dedobbeleer. Até 18/4. Seg, 
qua. a sex. 11h às 19h. Sáb, dom. e fer. 14h 
às 20h. Instalação, Outros. and/or De 
Asier Mendizabal. Até 18/4. Seg, qua. a 
sex. 11h às 19h. Sáb, dom. e fer. 14h às 20h. 
Escultura. 
Fundação Arpad Szenes - Vieira da 
Silva
Praça das Amoreiras, 56/58. T. 213880044 
Mily Possoz - Uma Gramática 
Modernista De Mily Possoz. Até 20/6. Seg. 
a sáb. 11h às 19h. Dom. 10h às 18h. Pintura, 
Outros. 
Fundação e Museu Calouste 
Gulbenkian
Avenida de Berna, 45A. T. 217823700 
A Perspectiva das Coisas. A natureza-
morta na Europa, séculos XVII-XX (1) De 
Juan Sanchéz Cotán, Juan van der Hamen, 
Pieter Claesz, Juan Zurbarán, Rembrandt 
van Rijn, Antonio de Pereda, Nicolas 
Largilierre, Jean Siméon Chardin, Luis 
Meléndez, Francisco de Goya, entre outros. 
Até 2/5. Ter. a dom. 10h às 18h. Pintura. O 
diário de Bobby Baker: Mental illness 
and me, 1997-2008 De Bobby Baker. Até 
25/3. Ter. a dom. 10h às 18h. Desenho. Na 
Zona de Congressos. Fórum Gulbenkian 
de Saúde 2010: Mind Faces - As diferentes 
faces da saúde mental. 
Galeria António Prates - Arte 
Contemporânea
R. Alexandre Herculano, 39A. T. 213571167 
Botanica Flesh: Portraits De Clara 
Martins. De 5/3 a 3/4. Seg. a sex. 11h às 
20h. Sáb. 15h às 20h. Pintura, Desenho, 
Instalação. Inaugura hoje às 22h. 
Galeria Graça Brandão
Rua dos Caetanos, 26A. T. 213469183 
Pelo Buraco da Agulha De Rui Serra. De 
5/3 a 9/4. Ter. a sáb. 11h às 20h. Pintura, 
Outros. Inaugura hoje às 22h. 
Galeria João Esteves de Oliveira
Rua Ivens, 38. T. 213259940 
O Arquitecto de Nuvens De Alexandre 
Conefrey, Gil Heitor Cortesão, Rosa 
Carvalho. Até 19/3. Seg. 15h às 19h30. Ter. a 
sex. 11h às 19h30. Sáb. 11h às 13h30 e 15h às 
19h30. Desenho. 

Museu Colecção Berardo
Centro Cultural de Belém. T. 213612878 
Auto-retratos do Mundo : Annemarie 
Schwarzenbach (1908-1942) De 
Annemarie Schwarzenbach. Até 25/4. Seg. 
a sex. e dom. 10h às 19h. Sáb. 10h às 22h. 
Fotografia. BES Photo 2009 De André 
Cepeda, Filipa César, Patrícia Almeida. 
Até 4/4. Seg. a sex. e dom. 10h às 19h. Sáb. 
10h às 22h. Fotografia. Body Without 
Limits - Judith Barry Até 25/4. Seg. a sex. 
e dom. 10h às 19h. Sáb. 10h às 22h. Vídeo, 
Instalação, Outros. Robert Longo Até 
25/4. Seg. a sex. e dom. 10h às 19h. Sáb. 
10h às 22h. Desenho. Sem Rede De Joana 
Vasconcelos. Até 18/5. Seg. a sex, dom. e 
fer. 10h às 19h. Sáb. 10h às 22h. Instalação, 
Outros. Sous la dictée de l’image Até 18/5. 
Seg. a sex. e dom. 10h às 19h. Sáb. 10h às 
22h. Pintura. 
Museu da Electricidade
Avenida Brasília. T. 210028120 
A Arte do Crítico: Obras de Colecção 
de António Rodrigues De Ana Vieira, 
Joaquim Bravo, Álvaro Lapa, Jorge 
Barradas, Christiano Cruz, entre 
outros. Até 4/4. Ter. a dom. 10h às 18h. 
Pintura, Fotografia, Desenho, Ilustração, 
Outros. Ilustrarte 2009 - IV Bienal 
Internacional de Ilustração para a 
Infância De Isabelle Vandenabeele, 
Martin Jarrie, Alessandra Panzeri, entre 
outros. Até 31/3. Ter. a dom. 10h às 18h. 
Museu do Oriente
Av. Brasília. T. 213585200 
Deuses da Ásia Ter. a qui, sáb. e dom. 
10h às 18h. Sex. 10h às 22h (gratuito 18h 
às 22h). Outros. Presença Portuguesa 
na Ásia. O Coleccionismo de arte do 
Extremo Oriente Ter. a qui, sáb. e dom. 
10h às 18h. Sex. 10h às 22h (gratuito 
das 18h às 22h). Ourivesaria, Pintura, 
Outros. Selos Portugueses do Oriente De 
Almada Negreiros, Alberto Cutileiro, 
Manuel Lapa, João Abel Manta, Domingos 
Rebelo, entre outros. Até 28/3. Ter. a 
qui, sáb. e dom. 10h às 18h. Sex. 10h às 
22h. Desenho, Outros. Shipbreaking, 
a Metamorfose da Paisagem De 
Pedro Duarte Bento. Até 4/4. Ter. a qui, 
sáb. e dom. 10h às 18h. Sex. 10h às 22h. 
Fotografia. 
Museu Nacional de Arte Antiga
Rua das Janelas Verdes . T. 213912800 
Pintura e Artes Decorativas 
Europeias Ter. 14h às 18h. Qua. a dom. 10h 
às 18h. Pintura, Desenho, Outros. 

Algés
Centro de Arte Manuel de Brito - Palácio 
dos Anjos
Alameda Hermano Patrone. 
T. 214111400 
Bartolomeu dos Santos Até 16/5. Ter. 
a dom. 11h30 às 18h (última 6a do mês 
encerra às 00h). Obra gráfica. Colecção 
Manuel de Brito De Eduardo Viana, 
Almada Negreiros, Carlos Botelho, 
Noronha da Costa, entre outros. Ter. a 
dom. 13h às 18h. Pintura. Going South De 
John Aiken, Miguel Martinho, Ana João 
Romana, Samuel Rama, Valter Vinagre. 
Até 16/5. Ter. a dom. 11h30 às 18h. 
Fotografia, Escultura. 

Música
Lisboa
Cinema São Jorge
Av. Liberdade, 175. T. 213103400 
Flak + Filme de Leitão de Barros Com 
Flak (guitarra). Hoje às 00h. Na Sala 2. 
Ciclo Sexta, Meia Noite e uma Guitarra. 
Lisboa Crónica Anedótica. 
Fundação Calouste Gulbenkian
Avenida de Berna, 45A. T. 217823700 
Orquestra Gulbenkian Maestro 
Lawrence Foster. Com Angelika 
Kirchschlager (maio-soprano), Alfons 
Brandl (tenor), Hubert Nettinger (tenor), 
Michael Mantej (barítono), Christian 
Schmidt (baixo). Hoje às 19h. 
Museu do Oriente
Av. Brasília. T. 213585200 
Álvaro Cabrera Barriola Com Álvaro 
Cabrera Barriola (cravo). Hoje às 21h30. 
M/3. Viagem Musical na Viragem do Séc. 
XVII para o Séc. XVIII - De Ibéria a Paris. 
MusicBox
R. Nova do Carvalho, 24. T. 213430107 
Rocky Marsiano + Irmão Lúcia + D-Mars 
+ John Holmes Dia 5/3 às 00h.  
Teatro Municipal de S. Luiz
R. Ant. Maria Cardoso, 38-58. T. 213257650 
Construção Hoje e amanhã às 21h. 
Na Sala Principal. Semana da Cultura 
Açoriana. M/3. 
Teatro Nacional de São Carlos
Lg. S. Carlos, 17. T. 213253045 
L’Occasione Fa il Ladro + Trouble in 
Tahiti Enc. André Heller-Lopes. Mús. 
Gioachino Rossini (L’Occasione Fa il Ladro), 
Leonard Bernstein (Trouble in Tahiti). Dia 
5/3 às 20h. Dia 27/4 às 15h (escolas). De 19/5 
a 23/5. Qua. às 15h (escolas). Sex. às 20h. 
Dom. às 16h. Estúdio de Ópera - Programa 
Jovens Intérpretes. M/3. 

Torres Vedras
Teatro-Cine
Av. Tenente Valadim, 19. T. 261338131 
Ensemble Darcos Com Rui Vieira Nery 
(comentários), George Hlawiczka (violino), 
Reyes Gallardo (viola), Filipe Quaresma 
(violoncelo). Dia 5/3 às 21h30. Temporada 
Darcos 2010. 

Dança
Lisboa
Centro Cultural de Belém
Praça do Império. T. 213612400 
As Lágrimas de Saladino Com Paulo 
Temeroso (sopros e electrónica), Anthony 
Wheeldon (guitarra e electrónica), Marco 
Santos (percussão e electrónica), DJ Ride 
(Turn-Table e electrónica), João Lucas 
(piano e electrónica), Banda Filarmónica 
da Sociedade Carlista de Montemor-o-
Novo. Coreog. Rui Horta. De 5/3 a 6/3. Sex. 
e sáb. 21h. M/12. Grande Auditório.  

As Lágrimas de Saladino, de Rui Horta, no Centro Cultural de Belém

TIAGO COELHO
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Pessoas

Óscares Produtor de Estado de Guerra excluído da cerimónia 

Em vésperas da sempre 
muito esperada cerimónia 
de entrega dos Óscares, a 
controvérsia envolve o fi lme 
Estado de Guerra, realizado por 
Kathryn Bigelow e nomeado 
para nove galardões. Um dos 
produtores, Nicolas Chartier, 
foi proibido de participar na 
festa por ter violado as regras 
da Academia. Chartier 

enviou um e-mail aos 
membros da Academia 

de Hollywood, 

apelando ao voto na sua obra 
em detrimento de “um fi lme 
de 500 milhões de dólares” – 
numa clara referência a Avatar, 
seu principal concorrente. 
O jornal Los Angeles Times 
publicou ainda outros e-mails 
enviados pelo produtor, nos 
quais ele pedia aos votantes 
para classifi carem Estado de 
Guerra em primeiro lugar, e 
Avatar em décimo. 
“Ingenuidade, 
desconhecimento das regras e 

simples estupidez de quem é 
nomeado pela primeira vez”, 
foi a justifi cação dada por 
Nicolas Chartier no seu pedido 
de desculpas. Mas as regras 
são claras: não é permitido 
promover um determinado 
fi lme, desprestigiando outro 
concorrente. O produtor não 
poderá ir à cerimónia, mas, 
caso o seu fi lme saia vencedor, 
não perde o direito ao prémio, e 
os três restantes produtores da 
obra não serão prejudicados. 

Contudo, a polémica em volta 
do fi lme de Kathryn Bigelow 
não acaba aqui. Um sargento 
do Exército norte-americano, 
Jeff rey S. Sarver, vai processar 
os criadores do thriller de 
guerra, alegando que a 
personagem principal se baseia 
na sua experiência no Iraque. 
Estado de Guerra e Avatar 
lideram a corrida aos Óscares, 
ambos com nove nomeações. 
Disputam, os dois, o de melhor 
fi lme. 

Mário Zambujal, jornalista e 
escritor, 74; Felipe González, 
antigo primeiro-ministro 
de Espanha, 68; Olusegun 
Obasanjo, ex-presidente da 
Nigéria, 73; Delfina Cruz, actriz, 
64; Samantha Eggar, actriz, 71; 
Arildo Agla, actor, 49; Jake Lloyd, 
actor, 21; Dean Stockwell, actor, 
74; Thiago Justino, actor, 50; 
Mário Redondo, actor e músico, 
39; Eddie Grant, cantor, 62; Niki 
Taylor, modelo, 35; Silvino, 
treinador de guarda-redes do 
INter de Milão, 57; Semedo, 
antigo futebolista, 45; Alhandra, 

futebolista do Gil 
Vicente, 31; Juan 

Eduardo 
Esnaider, ex-

futebolista, 
37.

Hoje fazem anos 

Alejandro Sanz 
em defesa da Terra
O cantor espanhol Alejandro 
Sanz está preocupado com o 
nosso planeta e decidiu lançar 
uma campanha de sensibilização 
ecológica. No dia 22 de Fevereiro, 
através do Twitter, lançou um apelo 
para um “apagão” simbólico: todos 
os seguidores deveriam apagar a 
luz de sua casa a partir das 21h00. A 
coisa correu bem, de tal modo que 
novo “apagão” foi marcado para 
cinco dias depois. Shakira, Juanes, 
Eva Longoria, Tony Parker, Alicia 
Keys e Jennifer Lopez foram alguns 
dos seguidores do gesto ecológico.

Burt Reynolds 
recupera de operação

Segundo o programa da CBS 
Entertainment Tonight, este é já o 
quinto bypass que Burt Reynolds, 
de 74 anos, aplica no coração. 
A intervenção foi realizada na 
semana passada, num hospital 
de Los Angeles, e o actor de 
Boogie Nights e Striptease está 
já a recuperar na sua casa na 
Florida, onde é seguido pelos seus 
médicos, segundo informação 
do seu agente, Erik Kritzer. Este 
nega, contudo, que Reynolds 
tenha sido internado de urgência, 
assegurando que a operação 
estava agendada há um mês.

D
R

Rapper Lil Wayne 
à espera da sentença
A história remonta a Outubro do 
ano passado: o rapper Lil Wayne 
(nome artístico de Dwayne Michael 
Carter, músico nascido em Nova 
Orleães, em 1982) foi apanhado 
a usar uma arma proibida, no 
decorrer de uma sua tournée. Foi 
julgado, e a sentença deveria ter 
sido lida na passada terça-feira, mas 
um inesperado foco de incêndio no 
Tribunal de Los Angeles levou ao 
adiamento para a próxima semana. 
Há quem antecipe que a veredicto 
vai colocar Lil Wayne atrás das 
grades durante um ano.

Sarah Palin 
a caminho 
da televisão?

Durante a visita da 
ex-governadora 
do Alasca Sarah 
Palin a Los Angeles, 
levantaram-se 
especulações acerca 
da sua possível 
participação num 

reality show. Na 
comunicação social 

norte-americana 
surgiram vários relatos 
acerca de uma possível 
colaboração entre a 
antiga candidata a vice-
presidente dos EUA e o 

famoso produtor de televisão 
britânico Mark Burnett 
(criador do Survivor), 
com vista a desenvolver 
um programa sobre o seu 
estado natal, o Alasca. Palin 
terá aproveitado a viagem 
à cidade californiana, para 

onde se deslocara como 
convidada do programa The 
Tonight Show de Jay Leno, na 
NBC, para apresentar o seu 
projecto a diversos canais de 
televisão por cabo. 
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Tempo para hoje

Solução do 
problema 2593

Problema 
2595 
Dificuldade: 
muito difícil

Su Doku
Problema 
2594 
Dificuldade: 
fácil

Solução do 
problema 2592

© Alastair Chisholm 2008 and www.indigopuzzles.com
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    Preia-mar:  
 
    Baixa-mar:   
 

Lua

O Sol

2-3m

2-2,5m

3-4m

3m

3-4m

3,5-4,5m

3-4m

7˚ 10˚

9˚ 10˚ 5˚ 6˚

9˚ 10˚
11˚ 14˚

12˚13˚

--˚ --˚

9˚ 15˚

12˚14˚

10˚12˚

11˚ 12˚12˚17˚

13˚17˚
12˚17˚

11˚ 12˚

12˚14˚

2˚ 4˚

10˚16˚

8˚ 14˚ 6˚ 8˚

9˚ 14˚

8˚ 15˚

11˚ 16˚

16˚ 20˚

12˚ 19˚

10˚ 15˚

11˚ 16˚

10˚ 15˚

16˚

15˚

15˚

16˚

3-3,5m18˚

14˚

18˚

18˚

    Preia-mar:  
 
    Baixa-mar:   
 

    Preia-mar:  
 
    Baixa-mar:   
 

05:55  3.3
18:15  3.2
12:00  0.8
00:23  0.9

05:33  3.4
17:53  3.2
11:37  0.9
23:59  1.0

05:37  3.2
17:56  3.1
11:22  0.9
23:43  0.9

Cruzadas 7274
Horizontais: 1. Metade de um batalhão. 
Pretendo. 2. Repetiu. Tempo em que o Sol 
está abaixo do horizonte. 3. Antes de 
Cristo (abrev.). Esquecer. 4. Cavalo de 
raça pequena e fraca. Liga ferro-
carbónica endurecida pela têmpera. 
5. Animal recém-nascido. Elemento de 
formação de palavras que exprime a 
ideia de superioridade. 6. Qualidade ou 
estado do que é cru. Oferece. 7. Monarca. 
Sofrer enjoo no mar. 8. Tomba. Proveito. 
9. Levar. Alcoviteira. 10. Caminhava para 
lá. Elemento de formação de palavras que 
exprime a ideia de nove. Fútil (fem.). 11. 
Essência odorífera. Avivou (o fogo).
.

Verticais 1. Abranger. Vaso de pedra 
para líquidos. 2. Bebida espirituosa. Fazer 
eco. 3. Elas. Rumorejar levemente. 
4. Detestar. Parcela. 5. A pessoa ou as 
pessoas que. União Europeia (sigla). 
Nome feminino. 6. Em todo o tempo. 
7. Dispor em forma de cruz. Autores 
(abrev.). 8. Corto e trituro com os dentes. 
Vasilha em que se apara o sumo da cana, 
nos engenhos de açúcar. 9. Enfeitar com 
objectos de oiro. Levante. 10. O que uma 
taça pode conter. Partícula de negação. 
11. Cifra. Medida de uma superfície.
 

Solução do 
problema anterior: 
Horizontais: 1.  
Regar. Saca. 2. Asir. 
Setada. 3. STOP. 
Anui. 4. Ar. Oil. Rufo. 
5. Semanada. Or. 6. 
Lada. Orar. 7. Carolim. 
UMA. 8. Traz. Arar. 9. 
Oca. Daimoso. 10. Ré. 
Dormir. 11. Autor. 
Orada.

Verticais: 1. Rasas. 
Chora. 2. ESTRELA. 
CÉU. 3. Gio. Marta. 4. 
Arpoador. DO. 5. 
Inalador. 6. Sala. Izar. 
7. Sen. Dom. Imo. 8. 
Aturar. Amir. 9. CAIU. 
Aurora. 10. AD. 
Formas. 11. Açor. 
Arola.

Nome do Filme:
Do Céu Caiu uma 
Estrela.Depois do problema resolvido encontre o provérbio nele inscrito 

(5 palavras).

Bridge

SUL
♠ Q7
♥ AK104
♦ K104
♣ J1076

Oeste  Norte Este Sul
1♦ passe passe 1ST (1)
2♣ 2♦ (2) passe 2♥
passe 3♥  passe 4♥
Todos passam

Leilão: Equipas (1) Em quarta posição esta 
voz promete 10 a 14 pontos (2) Stayman 
 
Carteio: Saída: K♣. Qual a melhor forma de 
jogar esta partida?

Solução: Pelo leilão podemos deduzir que 
Oeste deverá ter as figuras chave, isto é, os 2 
ases que faltam e o Rei e a Dama de paus. 
Também sabemos que Oeste tem pelo menos 
5 cartas de ouros e 4 cartas de paus. Dois ases 
e uma vaza a paus são inevitáveis. Como é 
que vamos manobrar este barco, de modo a 
evitar um naufrágio? Para já temos de 
verificar a situação dos trunfos, Ás de copas e 
copa para a Dama (dado que só será possível 
capturar um Valete de copas quarto se estiver 
em Este). Oeste balda um ouro. Não podemos 
para já continuar a jogar trunfos, precisamos 
de cortar um pau perdente antes de mais. Pau 
para o Valete e a Dama de Oeste. Sem melhor 
retorno, Oeste volta o 9 de paus. Se não 
cortarmos já, corremos o risco de virmos a ser 
recortados, por isso não perdemos tempo e 
cortamos. Este assiste. A primeira tempestade 
está ultrapassada. Um trunfo para o 10 e o Rei 

de copas acabam com os trunfos de Este 
(baldamos uma espada do morto). E agora? 
Estivemos a prestar atenção às baldas de 
Oeste? Oeste baldou um ouro e um pau. Neste 
momento o 10 de paus é bom, e por isso 
podemos (e devemos!) jogá-lo. O que balda 
Oeste? A distribuição inicial de Oeste deverá 
ser 5 ouros, 4 paus, 1 trunfo e 3 espadas (se 
tivesse iniciado com 6 ouros e 2 duas espadas 
poderia ter-nos cabidado após ter feito a 
Dama de paus, bastaria jogar o Ás de ouros e 
ouro cortado pelo parceiro). Nesta altura, e 
antes de jogar para a vaza do 10 de paus, terá 
o Ás e mais duas cartas de espadas e o Ás e 
mais duas cartas de ouros. Se balda um ouro, 
nós simplesmente baldamos outra espada e 
jogamos um ouro para a Dama e ouro em 
branco (se Oeste resolver entrar com o Ás em 
falso tanto melhor). Se baldar uma espada nós 
baldamos um ouro, jogamos uma espada 
pequena para o Rei (mais uma vez 
agradecemos se Oeste entrar em falso) e 
apresentamos a Dama de ouros. Se Oeste 
resolver fazer o Ás de ouros ficará num beco 
sem saída: tire ou não o Ás de espadas, terá 
de forçosamente jogar ouros para a nossa 
“fourchette” de K10. Se nos deixar fazer a 
Dama jogamos simplesmente outra espada, 
deixando Oeste em mão e obrigado a jogar 
ouros debaixo do seu Ás para o nosso Rei. 
Mais um exercício perfeito de dedução.  

Considere o seguinte leilão:
Oeste Norte Este Sul
 1♦ passo  1♥
passo 2♠ passo  ?
    
O que diria em Sul com a seguinte mão?
1. ♠52 ♥KQJ98752 ♦Q ♣103         3♥ ou 4♥? 
       
Resposta: A marcação do parceiro define 
uma mão fortíssima, 100% forcing de partida. 
Por essa razão não há necessidade de fechar 
já em 4 copas, o cheleme ainda é possível 
mas não é uma certeza, podem faltar o Ás e o 
Rei de paus. Começamos por 3 copas e caso o 
parceiro marque 3ST repetimos o naipe, 
nessa altura o parceiro perceberá que temos 
uma mão interessante e poderá avançar se 
controlar o naipe de paus.

Dador: Oeste
Vul: Ninguém

NORTE
♠  K532
♥ Q765
♦ Q75
♣ A4

OESTE
♠ A108
♥ 2 
♦ AJ983
♣ KQ98

ESTE
♠ J964
♥ J983
♦ 62
♣ 532

João Fanha/Luís A.Teixeira 
(bridgepublico@gmail.com)

No PÚBLICO 
on-line 

As mais lidas
Portugal perdeu oito posições 
no ranking mundial do 

governo electrónico

Criança que se lançou ao 
rio Tua era há algum tempo 

agredida verbal e fisicamente

Responsável da PJ de Setúbal 
promete queixa-crime contra 

Moura Guedes 

Criança que se lançou ao 
rio Tua era há algum tempo 

agredida verbal e fisicamente 

Responsável da PJ de Setúbal 
promete queixa-crime contra 

Moura Guedes 

Líder anti-islamista é o 
grande vencedor das eleições 

municipais holandesas

Na manhã de 5 de Março de 1990, 
o PÚBLICO chegou pela primeira 
vez às bancas de todo o país. São 
20 anos de histórias. No nosso 
20.º aniversário, relembramos os 
bastidores de algumas das capas 
que marcaram a nossa história.
http://videos.publico.pt/

As mais comentadas

O vídeo
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