
[1]ESQUERDA | JULHO 2010

JULHO 2010 | PUBLICAÇÃO MENSAL DO BLOCO DE ESQUERDA | esquerda.net |           nº 42 | 1€

> POLÍTICA > INTERNACIONAL> POLÍTICA

DESPEDIMENTOS COLECTIVOS 
EM DEBATE NO PARLAMENTO EUROPEU

CORTES DRAMÁTICOS NA CULTURA CADEIA ALIMENTAR 
NO GOLFO DO MÉXICO EM PERIGO

Pag.06

Pag.05 Pag.13

Já não se aguenta



[2] ESQUERDA Nº 42

CIMEIRA DOS G20 - TORONTO 
 POLÍCIA AGRIDE MANIFESTANTES PACÍFICOS 

FOTO EPA / TANNEN MAURY

27 Junho 2010



[3]ESQUERDA | JULHO 2010

Por trás de uma decisão altamente polémica dos Go-
vernos Sócrates está sempre um grande negócio. É o caso 
da imposição da obrigatoriedade dos chips nos automóveis. 
As empresas que exploram o negócio das auto-estradas 
não precisarão mais de sistemas de cobrança da portagem, 
que envolvam trabalhadores. É só pôr um novo pórtico e 
garantir a sua manutenção. Depois será só um problema 
de transferência bancária. Quem passar por lá desconta-
rá automaticamente, se não o fizer terá um problema com 
a justiça. As empresas que explorarem as auto-estradas 
multiplicarão os seus lucros, ficando com o mealheiro ac-
tivo por muitas décadas. Mas o negócio não fica por aqui. 
Durante um ano todas as pessoas que tiverem automóvel 
serão obrigadas a adquirir um chip. É a segunda vertente 
do empreendimento. Euromilhões durante um ano e depois 
um negócio de venda de chips para sempre. 

Preparando a “eficaz mudança” o primeiro Governo Só-
crates criou uma sociedade anónima de capitais públicos, 
a SIEV, agora garante a implementação do novo sistema, 
mais tarde poderá ser uma entidade reguladora e fiscali-
zadora. Sabe-se que só uma empresa terá o comércio por 
grosso dos chips (a Via Verde). Para os novos pórticos e a 
detecção dos identificadores electrónicos há um fabricante 
internacional, para fabricar os chips além dessa empresa 
(a norueguesa Q-Free), existem só mais duas. Um assessor 
do Secretário de Estado encarregue do processo foi nome-
ado para administrador da empresa de capitais públicos. 
Uns meses depois, o boy tornou-se administrador da Q-
Free para Portugal, abandonando a assessoria e a empresa 
pública.

A instalação dos chips em todos os automóveis cria um 
big brother colossal, um sistema de vigilância que por mais 
controlos que tenha é um risco para a liberdade dos cida-
dãos. A Comissão Nacional de Protecção de Dados levan-
tou objecções a um tal sistema, muitas pessoas alertaram 
para os perigos inerentes, os partidos da oposição votaram 
contra a decisão no parlamento, mas nada  dissuadiu o exe-
cutivo. O novo sistema empregará menos pessoas, provo-
cará desemprego e a extinção de postos de trabalho. Mas 
nada comove e muito menos demove o Governo. 

Este caso ilustra bem uma das piores vertentes dos 
Governo Sócrates: a promiscuidade completa entre público 
e privado. O uso dos poderes públicos para garantir negó-
cios privados, por cima do interesse público e contra ele, é 
largamente responsável pela crise que vivemos e que es-
te Governo só fez aumentar. Nos últimos dias a discussão 
aumentou em torno da imposição de portagens nas SCUT 
(que eram vias “Sem Custos para o Utilizador”). O Governo 
dispõe-se a tudo para as impor, O PSD durante muito tempo 
opôs-se, agora quer portagens em todas as SCUT e já se 
dispõe a discutir a obrigatoriedade do chip. 

Para combater a crise há que defender o interesse pú-
blico e lutar pela separação clara entre público e privado. É 
uma luta prolongada em confronto com PS e PSD.
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No último dia 28 de Maio o Parla-
mento aprovou os projectos de lei do 
PS, BE e PCP que estabelecem o regime 
de segurança social dos trabalhadores 
das artes do espectáculo. Os projectos 
apresentados por estes partidos foram 
aprovados com os votos favoráveis do 
PS, BE, PCP, PEV e a abstenção do PSD e 
do CDS-PP.

O Bloco de Esquerda apresentou 
três projectos: (i) o estabelecimento do 
regime de segurança social dos profis-
sionais das artes e do espectáculo; (ii) o 
estabelecimento do regime especial de 
segurança social e de reinserção profis-
sional para os bailarinos profissionais de 
bailado clássico ou contemporâneo; (iii) 
o estabelecimento do regime laboral e 
de certificação e qualificação dos pro-
fissionais das artes do espectáculo e do 
audiovisual.

Desta forma, o Bloco pretende que 
todos os profissionais das artes do es-
pectáculo e do audiovisual, “indepen-
dentemente do seu vínculo laboral, te-
nham direito à atribuição de prestações 

sociais, garantidas como direitos”, em 
caso de doença, parentalidade e adop-
ção, riscos profissionais, desemprego, 
invalidez, velhice, morte e encargos 
familiares. Nos projectos apresentados 
pelo Bloco ainda estão contempladas 
situações de “pobreza, disfunção, mar-
ginalização e exclusão sociais, ausência 
e insuficiência de recursos económicos 
dos indivíduos e dos agregados familia-
res para satisfação das suas necessida-
des mínimas e para promoção da sua 
progressiva inserção social e profissio-
nal”.

O Bloco alega ainda que a intermi-
tência, aliada à desregulamentação do 
sector, tem levado à celebração de con-
tratos de trabalho que habitualmente se 
limitam ao tempo que medeia a prepa-
ração e a concretização das respectivas 
produções e que a ausência de regula-
ção tem gerado uma elevada precarie-
dade, onde os falsos recibos verdes de 
prestação de serviços se generalizaram, 
assistindo-se, assim, à falta de responsa-
bilidade social do empregador. 

POLÍTICA

Trabalhadores 
do espectáculo
com regime aprovado
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Com a aprovação 
dos novos diplomas, 
os profissionais das 
artes do espectáculo 
e do audiovisual 
passam a ter direito 
à atribuição de 
prestações sociais 
garantidas em casos 
como desemprego, 
doença, invalidez e 
velhice.
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POLÍTICA

  Durante uma mesa redonda sobre 
a criação artística nas cidades médias, re-
alizada em Coimbra, o Director-Geral das 
Artes, Jorge Barreto Xavier, fugiu aos pro-
testos das companhias presentes sobre 
os cortes de financiamento e não respon-
deu às perguntas feitas pela agência Lu-
sa, alegando que não foi esse o tema que 
o levou a participar na mesa redonda.

Nesta, o director da companhia “A 
Escola da Noite”, António Augusto Barros, 
criticou o corte cego de 10% nos valores 
contratualizados com o Estado para o 
corrente ano e “com efeitos retroactivos”. 
Jorge Barreto Xavier ainda ouviu o pro-
testo, mas saiu sem responder.

Na mesma sessão, Rui Madeira, da 
Companhia de Teatro de Braga, realçou 
que um corte de cerca de 30 mil euros 
significa dois meses de salários, o que co-
loca dificuldades acrescidas ao funciona-
mento destas estruturas.

Em entrevista ao jornal Público desta 
sexta feira, a ministra da Cultura, Gabrie-
la Canavilhas, confirma que “o cenário é 
dramático para a DGA [Direcção-Geral 
das Artes]”.

Confrontada pelo jornal com os cor-
tes brutais (antes do PEC o orçamento de 
236,5 milhões de euros já era o segundo 
mais baixo em cinco anos e terá ainda 
cortes importantes) e com a pergunta 
“se sente que está a defraudar”, diz que 
não. Perante a pergunta “quem vai sofrer 
mais?”, declara: “Claramente, vamos ter 
um período muito difícil para os [artistas] 
independentes. Vamos ver se consegui-
mos não reduzir em 20% a actividade dos 
independentes,tentar manter um míni-
mo de dinamismo até sobrevivermos a 
este ano”.

Comentando para o esquerda.net 
a entrevista da ministra, a deputada Ca-
tarina Martins do Bloco de Esquerda diz 
que Gabriela Canavilhas “admite cortes 
dramáticos, mas não assume que os pro-
jectos já caíram e vão cair ainda mais”. Se-
gundo a deputada bloquista, a ministra 
não compreende a realidade quando dis-

tingue subsídios de contratos, “a maioria 
trabalha com contratos que dependem 
dos subsídios” e está a escamotear que 
“muitos subsídios já caíram” e “vão cair 
ainda mais”. Estes cortes “afectam a dinâ-
mica da agenda cultural, o trabalho das 
pessoas e a cultura em Portugal”.

“A ministra não é ministra da Cultura, 
age de acordo com as ordens do ministro 
das Finanças e nem sequer compreende 
as consequências graves dos cortes”, con-
clui Catarina Martins.

A deputada bloquista já tinha apre-
sentado um requerimento para que o 
Director-Geral das Artes, Jorge Barreto 
Xavier, vá à comissão parlamentar para 
“conhecer a situação dos apoios directos 
às artes, já que estão em causa projectos 
artísticos centrais na vida cultural portu-
guesa, bem como centenas de postos de 
trabalho e a própria existência do sector”. 
A comissão parlamentar de Ética, Socie-
dade e Cultura aprovou este requerimen-
to, tendo a deputada do PS Inês de Me-
deiros votado contra “por uma questão 
de agenda”. No requerimento do Bloco 
pode ler-se que “a agenda da senhora 
ministra da Cultura tem impedido a sua 
presença na Assembleia da República, 
tendo sido não só anulado um debate 
em plenário, como já por duas vezes foi 
adiada a sua presença nesta comissão”.

Cortes dramáticos na cultura

Companhias de teatro 
criticam, ministra 
confessa que “o cenário 
é dramático para 
a DGA”, comissão 
parlamentar quer 
ouvir director-
geral. A deputada 
Catarina Martins 
diz ao Esquerda que 
a ministra “nem 
sequer compreende as 
consequências graves 
dos cortes”.
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POLÍTICA

O caminho proposto é a transfor-
mação do actual Fundo de Ajustamento 
à Globalização num mecanismo perma-
nente com fundos próprios e num fun-
do estrutural a partir de 2013.

O que está em causa é a redução 
para metade do tempo de resposta da 
União Europeia a um despedimento co-
lectivo. A UE demora actualmente 12 a 
17 meses a responder a situações deste 
tipo e a iniciativa de Miguel Portas pre-
vê, a curto prazo, o encurtamento desse 
período para seis meses.

A título de exemplo, os trabalhado-

res da Quimonda foram despedidos em 
Junho do ano passado e não receberão 
qualquer apoio a nível europeu antes 

do próximo mês de Outubro. Através de 
todo o continente europeu são muito 
numerosos os trabalhadores que vivem 
as dificuldades desta situação.

À discussão seguir-se-á um período 
de negociação de uma semana. A vota-
ção em comissão decorrerá em 14 de Ju-
lho devendo o relatório subir a plenário 
do Parlamento Europeu na primeira se-
mana de Setembro. O debate do docu-
mento será cerrado. A direita represen-
tada no Partido Popular Europeu (PPE) 
e, eventualmente, os liberais, deverão 
levantar problemas ao relatório.

A UE demora 
actualmente 12 a 17 
meses a responder a 
situações deste tipo e 
a iniciativa de Miguel 
Portas prevê, a curto 
prazo, o encurtamento 
desse período para seis 
meses.

Despedimentos colectivos 
em debate no Parlamento Europeu

A AR aprovou o projecto de resolução apresentado pelo 
Bloco para que a FCT privilegie “critérios científicos e a 
não exclusão de investigadores estrangeiros” na atribui-
ção de bolsas de doutoramento.

 O projecto de resolução do Bloco de Esquerda foi aprovado pe-
lo voto favorável de PSD, CDS-PP, PCP, Verdes e, naturalmente, 
Bloco de Esquerda e o voto contra do PS. O Partido Socialista e 
o Governo apoiaram assim a exclusão praticada pela Fundação 
de Ciência e Tecnologia, mas ficaram completamente isolados. 
Os deputados independentes eleitos pelo PS Miguel Vale de 
Almeida e João Galamba anunciaram a apresentação de uma 

declaração de voto.
José Soeiro tinha declarado no debate do projecto, no passado 
dia 15 de Junho: “Com a alteração do regulamento foram in-
troduzidos critérios que implicam a exclusão de investigadores 
estrangeiros. São algumas centenas de pessoas que benefi-
ciaram das bolsas em anos anteriores e contribuíram para o 
desenvolvimento científico em Portugal”.
No blogue “Mobilização contra a discriminação de estudantes 
estrangeiros em Portugal” diz-se que a aprovação do projecto 
foi “um passo importante para os estudantes estrangeiros” e 
que aguardam “o resultado prático da questão” e anunciam “As 
nossas acções irão continuar...”.

Bolsas: Parlamento 
rejeita exclusão 
de estrangeiros
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POLÍTICA

 A Comissão de Inquérito Parlamen-
tar sobre a actuação do Governo na com-
pra da TVI aprovou o relatório elaborado 
pelo deputado João Semedo, do Bloco 
de Esquerda. O relatório contou com os 
votos favoráveis de todos os partidos, ex-
cepto o PS. O PSD, que vinha mantendo 
suspense em relação à sua posição, dei-
xando em aberto a possibilidade de se 
abster, anunciou por fim que aprovaria o 
relatório, garantindo assim a sua aprova-
ção.

O PSD justificou o voto favorável di-
zendo que o relatório vai “no caminho 
correcto e adequado” do apuramento da 
verdade. O deputado Pedro Duarte, coor-

denador do PSD na comissão de inqué-
rito, disse que a decisão de votar a favor  
“foi consensual e unânime”. Questionado 
pelos jornalistas, Pedro Duarte afastou, 
porém, a possibilidade de o seu grupo 
parlamentar apresentar uma moção de 
censura ao governo com base nas con-
clusões do relatório: “As conclusões, in-
diciando factos manifestamente graves, 
não são suficientemente categóricas que 
sustentem uma consequência institucio-
nal dessa natureza”, afirmou.

Sócrates conhecia o negócio
O relatório conclui que José Sócrates 

tinha conhecimento da tentativa de aqui-
sição da TVI, quando disse na AR que não 
sabia do negócio, e que o governo inter-
veio por duas vezes, uma delas deixando 
prosseguir a operação e outra pondo-lhe 
fim sem dela ter tido “informação oficial” 
por “razões políticas do seu exclusivo in-
teresse”. O relatório situa as tentativas de 
aquisição num contexto em que “a linha 
editorial da informação produzida pela 
TVI e, em particular, o Jornal Nacional de 
Sexta apresentado pela jornalista Ma-
nuela Moura Guedes, eram alvo de críti-

cas públicas, recorrentes e contundentes, 
por parte do primeiro ministro, membros 
do Governo e dirigentes” do PS.

“Grande consenso”
José Manuel Pureza, líder parlamen-

tar do Bloco de Esquerda, saudou “o gran-
de consenso que se formou nesta Assem-
bleia da República em torno do relatório 
elaborado pelo deputado João Semedo, 
isso dá conta de que as conclusões que 
este relatório contém são conclusões em 
que se reconhecem a generalidade das 
forças partidárias presentes nesta Assem-
bleia, com a exclusão do PS”, observou.

Para o deputado bloquista, “este rela-
tório alerta muito para a promiscuidade 
perversa entre poder político e mediáti-
co e, portanto, as nossas conclusões são 
as de que a comissão não foi tão longe 
quanto poderia ter ido, por uma série de 
inibições trazidas por alguns depoentes 
ao trabalho da comissão”.

O PS apresentou ao relatório emen-
das que eliminm todas as conclusões, 
com o intuito de “apagar verdades incon-
tornáveis e devidamente provadas pela 
CPI”, na opinião de João Semedo.  

Aprovado relatório PT/TVI

Documento contará 
com os votos favoráveis 
de todos os partidos, 
excepto do PS. José 
Manuel Pureza destaca 
grande consenso e diz 
que relatório alerta 
para a promiscuidade 
perversa entre poder 
político e mediático.
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 No fim da cimeira do grupo dos 20 
países mais ricos do mundo, realizada 
no Canadá, a chanceler alemã, Angela 
Merkel, anunciou que todos os países se 
comprometeram a reduzir pela metade 
os seus défices até 2013. Já a criação de 
um imposto global sobre transacções 
financeira não foi aceite por todos os re-
presentantes. França, Alemanha e Reino 

Unido, prometem avançar unilateral-
mente com este imposto.

A decisão pela redução do défice foi 
bastante comemorado pela Alemanha, 
“Estamos muito contentes por constar na 
declaração final, de forma inequívoca, a 
necessidade de os países desenvolvidos 
cortarem os seus défices até 2013, come-
çando a reduzir a dívida a partir de 2016.”, 
afirmou Merkel, o que contrastou com o 
receio expresso pelos líderes dos países 
emergentes.

O ministro da Economia do Brasil, 
Guido Mantegna, criticou a prioridade 
dada pelos europeus à questão do défi-

ce. “Em vez de estimular o crescimento, 
eles prestam mais atenção aos equilí-
brios orçamentais”, disse. Posição seme-
lhante a adoptada pela China. 

“Temos de agir de forma cautelosa, 
quanto ao timing, ao ritmo e à intensida-
de com que abandonarmos as políticas 
de estímulo à economia”, afirmou o pre-
sidente chinês, Hu Jintao.

No documento final do encontro, os 
países do G20 apelam aos países emer-
gentes “que têm excedentes”, para que 
contribuam para o combate à crise, adop-
tando “taxas de câmbio mais suaves”, um 
apelo com destino certo, a China.

Grupo dos países 
mais ricos do mundo 
promete reduzir défice 
pela metade até 2013.

G20 quer mais austeridade

POLÍTICA

500 MANIFESTANTES PRESOS
Dispositivo policial em Toronto mobilizou 19 mil polí-

cias e custou mil milhões de dólares. Polícia carregou 
sobre manifestantes pacíficos. Merkel diz que países 
vão reduzir a metade os défices até 2013.  

 Milhares de manifestantes dos movimentos sociais foram 
violentamente reprimidos pela 
polícia a poucos quarteirões do 
lugar onde se reunia a cimeira do 
G20 – os vinte países mais ricos 
do planeta – no centro da cidade 
de Toronto, Canadá.

A polícia afirma que só agiu 
em resposta aos ataques violen-
tos de manifestantes do chama-
do Black Bloc, mas Bill Blair, o 
chefe da polícia, reconheceu que 
as forças policiais agiram sobre 

os quase dez mil manifestantes. Um vídeo mostra que a polí-
cia usou bastões e sprays de pimenta para afastar activistas 
pacíficos.

Entre os detidos estava um jornalista colaborador do diá-
rio britânico Guardian, Jesse Rosenfeld. 

Os protestos foram organizados por sindicatos e movi-
mentos sociais contra as medidas 
adoptadas na cimeira, que só favo-
recem os ricos.

Apesar das promessas de redu-
ção dos défices e de austeridade 
por parte dos governos, não faltou 
dinheiro para montar o dispositivo 
de segurança em tono da cimeira. 
O Canadá gastou mil milhões de 
dólares canadianos e mobilizou 19 
mil polícias para a segurança do 
evento. POLÍCIA REALIZOU 500 DETENÇÕES



[9]ESQUERDA | JULHO 2010

 O Ministério Público (MP) avançou 
com uma acção administrativa especial 
para declarar a nulidade dos despachos 
camarários que levaram à aprovação do 
projecto e respectivo licenciamento do 
Sea Life Center. Para o MP houve uma vio-
lação do Plano Director Municipal (PDM), 
destacando que os cinco por cento de 
impermeabilização máxima permitida 
no Parque da Cidade foram largamente 
ultrapassados. Em Janeiro de 2009 o Blo-
co de Esquerda denunciou a ilegalidade 
do licenciamento, pedindo a perda de 
mandato do presidente da autarquia, Rui 
Rio, e do vereador do Urbanismo, na altu-
ra, Lino Ferreira.

Como explica José Castro, deputado 
municipal do Bloco, ”tal como tínhamos 
invocado, o Ministério Público conside-
rou que o licenciamento em questão 
viola o PDM do Porto, porque, estando 
o oceanário (Sea Life) na UOPG (Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão) nº 6, 
tinha que, previamente, como diz o PDM, 
ser elaborado um plano de pormenor”.

Mesmo diante do pedido de nuli-

dade instaurado pelo MP, o Bloco não 
pretende que o empreendimento seja 
demolido, “Sempre achamos que pode-
ria ser um projecto com interesse, desde 
que fosse feito como devia. A questão é 
que foi totalmente feito à pressa, para se 
ajustar a calendários eleitoralistas”, afir-
mou o deputado.

O Bloco reiterou as afirmações fei-
tas na altura da primeira denúncia onde 
acusam o executivo liderado por Rui Rio 
de ter introduzido “correcções e rectifica-
ções” ao PDM (aprovadas a 15 de Dezem-
bro de 2009) com o objectivo de conse-
guir “contornar violações” ao documento 
de gestão municipal. José Castro lembra 
explicitamente o caso da UOPG nº 6, so-
bre a qual o texto do PDM foi alterado, 
desaparecendo a formulação “esta UOPG 
é concretizada através de um plano de 
pormenor” para ser substituída por “esta 
UOPG deve ser concretizada através de 
um plano de pormenor”. Um “detalhe” 
que teria como objectivo tornar opcional 
um plano que o MP considera ser obriga-
tório. 

Área construída no 
Parque da Cidade 
é muito superior à 
permitida pelo PDM. 
Situação já denunciada 
pelo Bloco de Esquerda 
em Janeiro de 2009.

POLÍTICA

Ministério Público 
declara ilegal o licenciamento 

do oceanário do Porto
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 Ao som de batuques, mais de 100 
pessoas participaram na concentração 
pacífica contra a violência policial no 
Largo Camões, em Lisboa. O protesto foi 
agendado na sequência das agressões 
policiais do fim de Maio, que vitimaram 
dois jovens estudantes no Bairro Alto, 
um deles submetido a intervenção ci-
rúrgica com a mandíbula fracturada.

“Como eles, muitas pessoas já foram 
vítimas de crimes policiais, mas pouco 
ou nada é feito. A regra é a impunida-

de”, diz o comunicado que foi lido na 
concentração. “Com a impunidade per-
demos todos: vítimas de abuso policial 
e os agentes que não cometem abusos”, 
prossegue o texto, apelando à “conde-
nação dos culpados destes crimes e sua 
substituição por agentes que cumpram 
a lei e que tenham uma formação ade-
quada: humanista, defensiva e respeita-
dora dos cidadãos”.

Noutra intervenção, foram recor-
dados alguns dos casos mais recentes 
de abuso policial, como o que levou à 
morte do rapper Nuno Rodrigues (MC 
Snake), baleado mortalmente pelas cos-
tas quando conduzia o automóvel. A pri-
meira versão da PSP dizia que não tinha 
obedecido à ordem de paragem numa 
operação stop, vindo mais tarde a in-
vestigação a concluir que o rapper nem 
sequer passou pela referida operação 
stop em Alcântara. Também foram refe-
ridos os incidentes de sábado na baixa 

de Lisboa, quando a polícia dispersou 
violentamente dezenas de pessoas que 
assistiam indignadas à prisão de um ho-
mem após um desentendimento com o 
empregado do café onde estava.

A deputada do Bloco Helena Pinto 
esteve presente nesta concentração e 
interveio para prestar solidariedade aos 
jovens agredidos e a todas as vítimas 
do abuso policial e para informar das 
iniciativas que tomou para que o minis-
tro da Administração Interna, enquanto 
responsável político pela actuação das 
forças de segurança, venha dar explica-
ções para o que aconteceu. Até agora, 
apenas o comando da PSP se pronun-
ciou, negando ter havido qualquer vio-
lência exercida sobre os dois jovens e 
recusando comentar os ferimentos que 
ambos apresentaram no hospital, logo 
após terem sido libertados da esquadra 
da PSP. 

A concentração contra 
os abusos policiais juntou 
uma centena de jovens a 
pedir o fim da impunidade 
dos agentes que os 
cometem. A deputada 
Helena Pinto prestou 
solidariedade aos jovens 
agredidos.
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Protesto em Lisboa 
contra violência policial
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 Segundo a agência Lusa, na Prima-
vera de 2008 o Ministério da Justiça ini-
ciou consultas a veterinários, biólogos, 
juristas e associações para alterar o es-
tatuto de “coisa” que os animais têm no 
Código Civil. A partir das consultas foi fei-
ta uma proposta, que está pendente há 
dois anos no Ministério.

Um dos juristas envolvidos no pro-
cesso, Miguel Romão, que cessou a cola-
boração com o Ministério em Agosto de 
2008, declarou à Lusa que a proposta não 
era “revolucionária”, mas “pareceu-nos 
que tornaria o Direito português mais 
próximo daquilo que é a consciência so-
cial e a prática das pessoas”.

“No Direito Civil, os animais são tra-
tados como ‘coisas’ e aquilo que nós pro-
púnhamos é que passassem a ser quali-
ficados como ‘animais’. Pode parecer um 
preciosismo de linguagem, mas isto tem 
consequências no seu estatuto quotidia-

no”, disse à Lusa Miguel Romão, que tam-
bém é professor da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa.

Segundo Miguel Romão, “ao criar 
a figura do animal no Código Civil, para 
além da protecção penal que exista so-
bre ele – que essencialmente está feita 
em função das pessoas que são seus do-
nos – cria-se uma protecção do próprio 
animal”.

“Se o animal deixa de ser uma ‘coisa’, 
não é que deixe de poder ter dono, mas 
tem determinados direitos que resultam 
da sua qualificação como ‘animal’ e não 
apenas do facto de ser propriedade de 
alguém”, explicou o docente ouvido pela 
agência.

O Bloco de Esquerda já questionou 
por duas vezes o Ministério da Justiça, 
em Novembro de 2009 e Fevereiro de 
2010, sobre o estado do processo. A 
deputada do Bloco Rita Calvário disse à 
agência Lusa: “O Ministério da Justiça já 
está desde 2008 a avaliar a situação e não 
avança com ela nem dá qualquer respos-
ta, por mínima que seja, sobre o estado 
do processo. Parece-nos que existe algu-
ma falta de interesse, ou pelo menos de 
transparência”.

A deputada bloquista considera que 
a mudança em estudo “é necessária e ur-
gente”.

“A própria sociedade portuguesa 
tem avançado muito neste domínio. 
Hoje em dia, é inaceitável que se consi-
derem os animais como ‘coisas’, como se 
fossem objectos, algo inanimado que 
está na posse de alguém”, sublinhou à 
agência.

Rita Calvário diz que “já existe algu-
ma legislação de protecção e de garantia 
do bem-estar dos animais, mas que falha 
muitas vezes em ser efectiva, precisa-
mente porque há esta noção de ‘coisa’ e 
de propriedade”.

“Quando temos animais errantes, 
animais abandonados, que não têm 
quem cuide deles, não há qualquer for-
ma de responsabilizar quem lhes inflige 
um acto de crueldade”, exemplificou.

Destacando que “países europeus 
como Áustria, Alemanha, França ou Su-
íça já consagram a protecção especial 
dos animais no seu Direito Civil”, a depu-
tada considera que “existe um consenso 
público sobre a necessária mudança” no 
Código Civil.

Uma alteração que classificou de “im-
portante para cumprir, de forma eficaz, 
a legislação de protecção e bem-estar 
animal já existente” e que a leva a criticar 
que, “até hoje, não tenha sido aprovado, 
em sede de Conselho de Ministros, qual-
quer diploma com essa intenção”. 

Proposta para que os 
animais deixem de ter 
estatuto de “coisa” e 
passem a ser tratados 
como “animais” no 
Código Civil, está 
pendente no Ministério 
da Justiça. Bloco 
questionou Governo duas 
vezes.

Os animais 
não são coisas
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A 12 de Maio, no dia a seguir ao 
ataque de drones efectuado pelos 
EUA que matou 24 pessoas no Wa-
ziristão do Norte, Paquistão, dois 
homens da área concordaram em 
contar-nos o seu testemunho dos 
ataques de drones que presenciaram.

 Um é jornalista, Safdar Dawar, 
secretário-geral da União Tribal de 
Jornalistas. Os jornalistas operam 
sob difíceis circunstâncias na área, 
sofrendo elevada pressão por parte 
dos grupos militares e do governo 
paquistanês. Seis dos seus colegas 
foram mortos enquanto cumpriam o 
seu dever no Sul e no Norte do Wa-
ziristão. O outro homem, que nos 
pediu para não divulgar o nome, é 

da cidade de Miranshah, o epicentro 
do Waziristão do Norte. Trabalha com 
a Relief Agency local do Waziristão, 

um grupo de pessoas comprometi-
das a ajudar as vítimas dos ataques 
de drones e de acções militares. “Se 
as pessoas precisarem de sangue ou 
de medicamentos ou necessitem de 
ir a Peshawar ou a outro hospital”, 
disse o assistente social, “sou conhe-
cido por ajudá-los. Tento também 
angariar fundos e contribuições”.

Ambos os homens enfatizaram 
que o governo paquistanês tem ape-
nas uma presença mínima na área. Os 
sobreviventes dos ataques de drones 
não recebem nenhuma indemniza-
ção ou compensação. Nem por parte 
dos militares nem por parte do gover-
no há quaisquer investigações quan-
to às consequências dos ataques.

Os ataques com 
aeronaves 
não-tripuladas dos 
EUA no Afeganistão 
estão a provocar 
uma enorme onda 
de ódio face aos 
Estados Unidos, 
relatam Kathy Kelly 
e Joshua Brollier, do 
Counterpunch

INTERNACIONAL

‘Drones’ espalham 
morte no Afeganistão
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OS BOMBARDEAMENTOS SÃO EXECUTADOS POR MILITARES EM BASES AMERICANAS
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O sr. Dawar, o jornalista, acres-
centou que quando telefonou ao 
representante político local, no âm-
bito do ataque de drones de dia 12 
de Maio, o indivíduo em questão 
não lhe conseguiu adiantar nada. 
“Se conseguir obter alguma infor-
mação nova”, disse o representante 
político, “por favor, faça-ma chegar”.

Nos jornais dos EUA, relatos de 
ataques de drones rondam uma dú-
zia de palavras, dizendo qual o lo-
cal e uma estimativa do número 
de militantes mortos. O jornalista e 
assistente social do Waziristão do 
Norte perguntou-nos porque é que 
as pessoas nos Estados Unidos não 
se questionam mais acerca do as-
sunto e não pedem para saber mais.

É difícil virar a atenção para reali-
dades horríveis. Jane Mayer, ao escre-
ver para The New Yorker (“O Predador 
da Guerra”, 26 de Outubro de 2009), 
citou um antigo oficial da CIA na sua 
descrição de um ataque de drones:

“As pessoas que viram um ataque 
aéreo ao vivo num monitor descreve-
ram-no tanto como imponentemen-
te intimidador como algo horrível a 
todos os níveis.” ‘Podia-se ver estas 
pequenas figuras a fugir desespe-
radamente, e a explosão a ser deto-
nada, e quando o fumo se dissipava 
restavam apenas ruínas e tudo, no 
geral, pulverizado,’ diz o oficial da 
CIA em questão, destacado para o 
Afeganistão após o 11 de Setembro.

Eram só ruínas 
e destruição 
O assistente social lembra-se de ter 
chegado a uma casa que fora atingi-
da, em Miranshah, cerca das 21 ho-
ras, há quase um ano atrás. A casa 
encontrava-se ao lado de uma fábrica 
de fósforos, perto da universidade. 
O ataque do drone matou três pes-
soas. Os seus corpos, carbonizados, 
estavam completamente queima-
dos. Conseguiram ser identificados 
apenas pelas pernas e pelas mãos. 
Porém, estes voluntários e transeun-
tes no local foram atacados por mais 
uma ofensiva drone, 15 minutos de-
pois do primeiro. Mais seis pessoas 
morreram. Um deles era irmão do 

homem que morreu no ataque inicial.
O assistente social diz que ago-

ra as pessoas têm medo de ajudar 
quando ocorre um ataque de drones, 
porque temem um destino seme-
lhante àquele com que se depararam. 
Para terem a certeza, as pessoas es-

peram várias horas até entrarem em 
acção. Entretanto, vidas que podiam 
ser salvas, perdem-se inutilmente.

O assistente social disse-nos 
ainda que a pressão resultante da 
explosão, quando é disparado um 
míssil ou é lançada uma bomba, 
pode atirar pelos ares pessoas que 
tenham o infeliz acaso de por ali 
passarem. Alguns ficam magoados 
quando os seus corpos batem con-
tra paredes ou contra estruturas 
de pedra, causando ferimentos e 
danos cerebrais e fracturas ósseas.

O assistente social descreveu mais 
quatro casos nos quais esteve envol-
vido em acções de imediato auxílio, 
após o ataque de um drone. Não nos 
foram oferecidas datas exactas, e não 
fomos capazes de encontrar novos 
artigos na internet que coincidissem 
com as suas contas. Riaz Khan, um re-
pórter da AP que deu cobertura a um 
ataque drone a 15 de Maio, reparou 

em certas disparidades nos detalhes 
relatados por testemunhas oculares e 
por fontes oficiais. “Tais discrepâncias 
são comuns e raramente são objec-
to de concordância”, segundo Khan.

Exasperados pela negligência 
e indiferença presente na face das 
pessoas no Waziristão, especialmen-
te aqueles que dizem que não têm 
nenhum lugar para se esconder, o 
jornalista e o assistente social ini-
ciaram um “bombardeamento” de 
questões, sendo nós mesmos o alvo.

“Se os EUA tivessem um bom sis-
tema de informações secretas e atin-
gissem os seus alvos com o primeiro 
ataque,” pergunta Safdar, “porque é 
que seria necessário um segundo? Se 
já atingiram o alvo militar suposto, en-
tão, porque é que disparam outra vez?”

“Quem é que concedeu a li-
cença para matar e em que tri-
bunal? Quem é que declarou que 
podem atingir quem quiserem?”

“Quantos alvos de elevada urgên-
cia’ poderiam eventualmente existir?”

“Que tipo de democracia é a Amé-
rica,” pergunta Safdar, “onde as pesso-
as não questionam estes assuntos?”

A confiança em armas de guerra 
robóticas aumentou exponencial-
mente desde a administração Bush 
para a administração Obama, com 
muito pouco debate e discussão 
públicos significativos. Mais do que 
nunca, é verdade que os EUA não 
querem que os seus corpos façam 
parte do cenário de guerra; não há 
assim tanto interesse no consen-
timento da opinião pública. Tudo 
o que é essencial é o seu dinheiro.

Contudo, recebe-se o que se pa-
ga nos EUA. O assistente social e o 
jornalista asseguraram-nos que to-
dos os sobreviventes sentem um 
enorme ódio face aos Estados Uni-
dos. “É um problema concreto e real,” 
disse Safdar, “este crescente ódio.” 

Kathy Kelly ( kathy@vcnv.org ) 
e Josh Brollier ( Joshua@vcnv.org  ) 
são coordenadores da organização 
Voices for Creative Nonviolence 
www.vcnv.org

Tradução de João Tiago Branco 

MODELOS  de “Drones” usados 
no Afeganistão.
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A corrente marítima 
está a depositar 
animais na costa do 
Estado norte-americano 
da Geórgia. Foram 
encontradas aves 
mortas em piscinas de 
petróleo e dispersantes, 
que inundaram os seus 
habitats pantanosos

 
Várias espécies de animais do Golfo 

do México estão em risco de extinção, 
como as tartarugas oliva e de couro, a 
baleia cachalote, algumas aves como o 
batuíra melodiosa, e o esturjão, segun-
do o Centro Biológico da Diversidade 
(CBD). Em razão do desastre, a organi-
zação pediu à Agência de Proteção Am-
biental (EPA) dos Estados Unidos que 
acrescentasse o atum azul.

“Há centenas de aves e mamíferos 
marinhos que são muito sensíveis ao pe-
tróleo”, disse o professor Michael Blum, 
do Departamento de Ecologia e Biolo-
gia Evolutiva da Universidade de Tulane. 
“Espécies inteiras podem desaparecer. 
O pelicano pardo acaba de ser retirado 
da lista de animais em perigo. Se come-
çarem a morrer em grande quantidade, 

podem voltar à situação anterior”, acres-
centou. “Muitas espécies que causam 
grande preocupação, como as tarta-
rugas e os golfinhos, reproduzem-se, 
alimentam-se ou atravessam esta região 
na sua rota migratória”, explicou.

Não existem golfinhos que passem 
apenas pelo Golfo do México, mas serão 
tão poucos os que não serão afectados 
pelo derramamento que possivelmente 
o ritmo de reprodução não será suficien-
te para impedir a sua extinção, acrescen-
tou. Ainda não se conhece o impacto 
que terá o derramamento e o uso sem 
precedentes de dispersantes tóxicos so-
bre as espécies silvestres, reconheceu a 
EPA. “Estamos profundamente preocu-
pados pelas coisas que desconhecemos, 
como o efeito a longo prazo sobre a vi-
da aquática”, disse em entrevista coleti-
va esta semana a secretária da EPA, Lisa 
Jackson.

É preciso realizar autópsias rigoro-
sas para determinar se os animais mor-
rem devido ao derramamento ou por 
alguma outra razão, disse a Agência. 
Amostras do solo e do ar não apresen-
tam níveis perigosos de contaminação 
no momento. “Dizem que não está claro, 
e é bom dizer isso”, afirmou Blum.

“Como cientista, é preciso não ser 
ambicioso nem tirar conclusões erra-

das. No entanto, sendo realista, vendo 
de perto o que ocorre e compreenden-
do o ecossistema, sentimos os efeitos 
imediatos da exposição ao petróleo”, 
ressaltou. “Certamente, quando o petró-
leo chega à costa, as consequências são 
vistas de forma imediata. Os peixes não 
podem respirar porque têm as guelras 
tapadas. Com o caranguejo acontece o 
mesmo. As plantas sufocam e têm difi-
culdades para realizar a fotossíntese”, 
explicou Blum.

“O petróleo acumula-se nos pân-
tanos em quantidades importantes”, 
afirmou Jackson, que visitou a área do 
desastre duas vezes. A maré negra que 
chega até à costa é um verdadeiro gru-
de, segundo a especialista. “Colectamos 
amostra desse material. Há muita espe-
culação sobre a sua composição, busca-
mos dispersantes químicos e qualquer 
outra coisa que possam ter. A BP nos 
impôs um dos maiores desafios am-
bientais de nossos tempos”, acrescentou 
Jackson.

No dia 20 de Abril, explodiu uma 
torre de perfuração da British Petroleum 
(BP), provocando o maior derramamen-
to de petróleo na história da região, afir-
maram especialistas. As costas do Golfo 
do México e os pântanos são locais de 
reprodução de muitos animais. Os ca-

Cadeia alimentar 
no Golfo do México em perigo
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marões pequenos amadurecem ali e 
depois migram para o oceano, onde se 
convertem em alimento de peixes. Toda 
a cadeia alimentar será afectada se em 
três ou quatro anos não houver adul-
tos para emigrar. “As consequências são 
cumulativas. Existe um impacto imedia-
to no sistema, mas a mortalidade é re-
lativamente pequena em comparação 
com os efeitos futuros. A situação não 
está tão ruim quanto poderá ficar”, afir-
mou Blum.

Os projectos de perfuração apre-
sentados por companhias como a BP ao 
governo dos Estados Unidos mostram 
atitude displicente em relação ao risco 
previsível da sua iniciativa para a fauna 
do Golfo do México, lamentam organi-
zações não governamentais. “Um dos 
projectos de exploração que li dizia que 
em caso de derramamento a vida sel-
vagem poderia navegar ao redor”, disse 
Miyoko Sakashita, diretor de oceanos da 
CBD. “O peso recai sobre a fauna”, disse. 
“Alguns animais têm um sentido mais 
refinado e permanecem à margem. Mas 
há estudos feitos em tartarugas indican-
do que vão directo para a mancha”, ex-
plicou Sakashita.

A dimensão do derramamento no 
Golfo do México dependerá de muitos 
factores, afirmam os cientistas. Ao que 
parece, continuará a deitar petróleo até 
Agosto, mas não se sabe se o volume 
continuará a ser o mesmo ou se aumen-
tará. Também dependerá de a BP e o 
governo dos Estados Unidos consegui-
rem manter a mancha longe da costa 
por meio de barreiras ou tanques que 
aspirem a água com petróleo, façam a 
separação e a devolvam limpa ao oce-
ano. É mais fácil separar a água oceâni-
ca do petróleo do que a dos pântanos, 
que, segundo Blum são como esponjas. 
Na temporada de furacões, que aparen-
temente será activa, a mancha poderá 
ser empurrada para a costa, o que só vai 
piorar a situação dos pântanos.  

Este artigo é parte de uma série de 
reportagens sobre biodiversidade 
produzida por IPS, CGIAR/Bioversity 
International, IFEJ e Pnuma/CB, mem-
bros da Aliança de Comunicadores 
para o Desenvolvimento Sustentável 
(http://www.complusalliance.org). 

 De acordo com os 
números divulgados 
pela Confederação 
Sindical Internacional 
na Conferência da 
Organização Internacional 
do Trabalho, o ano 
passado terminou com 101 
sindicalistas assassinados. 

Quase metade (48) na Colômbia, 
16 na Guatemala, 12 nas Honduras, seis 
no México, seis no Bangladesh, quatro 
no Brasil, três na República Dominica-
na, três nas Filipinas, um na Índia, um 
no Iraque e um na Nigéria.

“A Colômbia foi, uma vez mais, o 
país onde, mais do que noutro lugar, 
lutar pelos direitos fundamentais dos 
trabalhadores conduziu à morte, ape-
sar da campanha de relações públicas 

do governo colombiano para conven-
cer (a opinião pública) do contrário”, 
declarou o Secretário-geral da CSI, Guy 
Rider, citado pela agência Lusa num co-
municado.

O relatório da central sindical 
aponta o agravar da crise económica 
como razão para o desrespeito pelos 
direitos sindicais, com a repressão a 
aumentar em países como a Argélia, 
Argentina, Bielorrússia, Birmânia, Costa 
de Marfim, Egipto, Índia, Irão, Quénia, 
Nepal, Paquistão e Turquia.

Os sindicalistas criticaram ainda o 
facto de países como os EUA, a China 
ou Índia ainda não terem ratificado a 
Convenção da OIT de 1949 sobre di-
reito de organização e negociação co-
lectiva, deixando cerca de metade da 
população activa do planeta sem ga-
rantias.   

INTERNACIONAL

2009: Uma centena de 
sindicalistas assassinados
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É na transição do 
século XIX para o 
século XX, e no início 
deste, que se forja 
o republicanismo 
revolucionário. A 
força que derrubará a 
monarquia pelas armas 
em Lisboa e nos seus 
arredores das margens 
Norte e Sul do Tejo.

Nessa época, um pouco por todo 
o ocidente europeu, e em Portugal ao 
ritmo e com a extensão condicionados 
pelas especificidades sócio-económi-
cas, políticas e culturais do meio, os 
sistemas liberais oligárquicos começa-
vam a ser minados nos seus fundamen-
tos pelas dinâmicas de mudança de 
um capitalismo em profunda transfor-
mação económica e tecnológica. O ca-
pitalismo concorrencial dava lugar ao 
capital financeiro, à segunda revolução 
industrial e à época do imperialismo, 
isto é, das guerras mundiais de redivi-
são do mundo e de uma nova vaga de 
revoluções sociais. Estava a despontar 
o “curto século XX”.

A crise dos sistemas liberais surgia 
potenciada, basicamente, por uma iné-
dita irrupção das massas na política, ou 
seja, pela emergência de novas classes 
e grupos sociais e de novos partidos 
políticos, surgidos no último quartel 
do século XIX da vaga de industrializa-
ção, do crescimento das cidades e da 
explosão de um moderno sector ter-
ciário. Essas camadas são portadoras 
de reivindicações sociais e políticas, de 
pretensões e expectativas que chocam 
com a velha ordem social, com a natu-
reza oligárquica, elitista e restritiva dos 
sistemas liberais instalados e, por isso, 
os põem crescentemente em causa, à 
luz de diferentes projectos programá-
ticos.

A esta pressão “de baixo”, do mun-
do do trabalho industrial e protoindus-
trial, das pequenas burguesias urba-
nas e das suas elites intelectuais e das 
profissões liberais, soma-se a pressão 
“de cima” . A crescente inquietação dos 
sectores tradicionais da oligarquia, e de 
outros mais modernizantes, sobretudo 
nos países periféricos e de economias 
mais débeis, com a ameaça de subver-
são do seu velho mundo ou com o seu 
posicionamento no novo que aí vem. 
Tudo agudizado pelas crises interna-

cionais que o imperialismo emergente 
e a redivisão  do mundo implicavam,  
fossem elas o cerco ou o aniquilamen-
to dos velhos impérios coloniais, como 
em Portugal e Espanha, ou os efeitos 
da hecatombe e da humilhação da der-
rota na guerra total, de que são casos 
típicos a Rússia, a Alemanha, de certa 
forma, a Itália. 

A crítica à incapacidade dos siste-
mas liberais para reporem a ordem e os 
valores “de sempre”, a redescoberta do 
nacionalismo passadista e das utopias 
regressistas, a crítica ao racionalismo, 
a busca de soluções autoritárias e cor-
porativistas, a reivindicação do Estado 
forte, intervencionista e proteccionista 
na economia, na política e na ques-
tão social, a condenação da herança 
democrático-parlamentar da Revolu-
ção Francesa e do socialismo, (as duas 
faces da mesma moeda) são os sinais 
de que, “em cima”, também se come-
ça a teorizar já não a reforma, mas a 
superação autoritária  da velha ordem 
liberal, considerada como estrutural-
mente incapaz de garantir a segurança 
e a acumulação de importantes secto-
res da oligarquia, ou seja, como essen-
cialmente contrária aos “interesses da 
Nação” .

POR FERNANDO ROSAS (VERSÃO INTEGRAL EM ESQUERDA.NET)

A crise do liberalismo
oligárquico em Portugal
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Os efeitos da crise política do Ulti-
matum britânico de 1890 põem, expli-
citamente em causa, pela primeira vez, 
a legitimidade do regime monárquico; 
abalam, pode dizer-se que definitiva-
mente, a plácida rotina do rotativismo 
oligárquico e criam no Partido Republi-
cano, após o ensaio insurreccional de 
31 de Janeiro de 1891, no Porto, uma 
corrente crescentemente seduzida pe-
la imprescindibilidade da tomada do 
poder pela via revolucionária. Para boa 
parte da historiografia, seja do ponto 
de vista político-institucional, seja sob 
a perspectiva das profundas alterações 
domésticas suscitadas pela coinciden-
te crise financeira e económica inter-
nacional, nesse acontecimento se filia 
o início do fim do constitucionalismo 
monárquico.

Um fim prolongado, com fluxos e re-
fluxos até se impor nos primeiros anos 
do século XX, em Lisboa mas também 
no Porto, em muitos centros urbanos 
da “província” e até em algumas zonas 
rurais (de que a Alpiarça de José Relvas 
é o exemplo típico, mas não singular), 
a “onda republicana” de agitação social 
e política que levaria ao regicídio, em 
1 de Fevereiro de 1908, e, finalmente, à 
revolução vitoriosa em Lisboa e arredo-
res, no 5 de Outubro de 1910. Mas no 
seu arrastamento, intermeando perío-
dos de agitação intensa com conjuntu-
ras de calma aparente, era à inexorável 
decomposição do sistema político mo-
nárquico-constitucional que se assistia. 

O aspecto mais imediatamente 
visível do apodrecimento do sistema 
liberal monárquico nesses últimos 20 
anos, talvez fosse o da sua progressi-
va ingovernabilidade, o do crescente 
impasse das instituições. A «oligarqui-
zação» do sistema e os seus efeitos 
geravam o desprestígio da instituição 
monárquica, do rei, dos seus «áulicos» 
e do pessoal político do regime, não 
só entre os grupos sociais emergentes 
dele excluídos, mas também, de forma 
crescente, entre as «forças vivas», os 
grupos dominantes.

Desde sempre repousando o seu 
sistema representativo, especialmente 
na província, nas redes de caciques e 
influentes locais - habituais «fazedo-
res de eleições» - o constitucionalismo 

monárquico associara ao caciquismo, a 
partir de 1851, com a «paz regenerado-
ra», o rotativismo. Ou seja, o monopó-
lio de dois partidos e das respectivas 
clientelas no controlo, em regime de 
alternância, do Governo e dos lugares 
do Estado a nível central e regional. 

As elites políticas da monarquia 
constitucional, filhas de uma oligar-
quia demasiado ligada aos processos 
tradicionais de acumulação (a terra, a 
banca, o comércio) para arriscar o que 
quer que fosse; demasiado restrita, en-
dogâmica e parasitária para se abrir a 
uma lógica reformista que a poderia 

pôr em causa; sem a pressão de uma 
(inexistente) classe média numerosa e 
próspera, base possível de um proces-
so ordeiro de reformas; assustada com 
o crescendo e a virulência da agitação 
popular em Lisboa e outros centros ur-
banos, vai tão somente procurar sobre-
viver. Desde logo, pela marginalização 
e contenção do adversário, procurando 
tapar-lhe todas as possibilidades de se 
afirma no quadro do sistema. O resul-
tado foi desastroso: o boicote eleitoral 
das oposições, o desmembramento 
dos partidos rotativos, a multiplicação 
dos escândalos financeiros, o recurso à 
governação extrapartidária e em dita-
dura, o radical agravamento da agita-
ção político-social nas grandes cidades 

e especialmente em Lisboa, a crispação 
repressiva traduzida em “leis celera-
das” (das deportações, da imprensa) e 
violência policial inusitadas, o genera-
lizado desprestígio do rei e da família 
real nos meios urbanos conducente ao 
regicídio. Em suma, uma crise de legiti-
midade sem precedentes, culminando 
com a revolução lisboeta de 5 de Outu-
bro de 1910.

São estas realidades de fundo 
que poderão, penso, ajudar a explicar 
a impossibilidade essencial de uma 
«monarquia republicana» ou de uma 
«república com rei», isto é, de uma 
autoreforma democratizante da insti-
tuição monárquica e de, portanto, se 
fazer a «economia» de uma revolução 
republicana.

O certo é que desde os finais do 
século XIX a monarquia constitucional 
portuguesa parece estar cercada: a 
partir «de cima», pelo paulatino distan-
ciamento de boa parte das «forças vi-
vas» e dos ideólogos e publicistas con-
servadores, sua base histórica e natural 
de apoio; a partir de baixo é investida 
com crescente vigor e radicalismo por 
um movimento republicano de base 
urbana e popular, liderado pela elite 
pequeno-burguesa das grandes cida-
des ¾ a frente política dos marginali-
zados ou excluídos do acesso ao poder.

Não obstante, o Estado monárqui-
co e a dinastia, nem demonstraram 
a capacidade de neutralizar o perigo 
republicano «caçando no seu campo», 
isto é, ensaiando uma autoreforma do 
sistema, nem encontram na sua ba-
se natural e normal de apoio, entre as 
classes possidentes, qualquer disposi-
ção efectiva de defender o status quo. 
Também para elas, nas novas condi-
ções, aquela monarquia liberal, instável 
e ineficiente não servia. Sem apoiarem 
explicitamente a conspiração republi-
cana, as «forças vivas» vão seguramen-
te deixar cair a monarquia. Mais do 
que derrotada pela revolução lisboeta 
do «5 de Outubro», a monarquia vai 
render-se, à primeira oportunidade, na 
capital e arredores, e entrega-se sem 
sequer esboçar a luta, por simples in-
formação telegráfica, no resto do país. 
A fórmula monárquica do liberalismo 
esgotara-se. 

O aspecto mais 
imediatamente visível do 
apodrecimento do sistema 
liberal monárquico nesses 
últimos 20 anos, talvez 
fosse o da sua progressiva 
ingovernabilidade, o 
do crescente impasse 
das instituições. A 
«oligarquização» do 
sistema e os seus efeitos 
geravam o desprestígio da 
instituição monárquica, do 
rei, dos seus «áulicos» e do 
pessoal político do regime, 
não só entre os grupos 
sociais emergentes dele 
excluídos, mas também, de 
forma crescente, entre as 
«forças vivas», os grupos 
dominantes.
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A campanha de Manuel 
Alegre enfrenta enormes 
desafios. O primeiro 
dos quais é mostrar as 
diferenças com o actual 
Presidente. 

A perspectiva de existência de no-
vos candidatos presidenciais tem ani-
mado o debate político. A indicação 
de presidenciáveis aparece dos mais 
variados quadrantes, desde CDS até ao 
PS. E, ainda falta conhecermos a deter-
minação do PCP. A possível abrangên-
cia do leque de escolhas não altera a 
análise política de fundo: a disputa se-
rá entre Cavaco e Alegre e ainda muito 
há para decidir.

O combate será nas eleições pre-
sidenciais. Eu sei que poderá parecer 
redundante esta afirmação, mas este 
é um ponto de partida importante. Al-
guns consideram tratar-se de mais um 
passo na oposição ao Governo; outros 
pensam ser uma questão de afirmação 
do partido; outros ainda preparam-se 
para traçar uma estratégia em defesa 
do seu eleitorado. É importante cen-
trar o debate sobre o que realmente 
está em cima da mesa: eleições presi-
denciais. Todos os pontos de vista que 
não colocam em primeiro lugar este 
pensamento, desculpabilizam Cavaco 
Silva e secundarizam o seu papel na 

estratégia neoliberal. Nada mais erra-
do…

Cavaco Silva ficará na história por 
ter agudizado, como nenhum outro 
em democracia, as desigualdades so-
ciais do país. Mas será também recor-
dado por ter apadrinhado as medidas 
recessivas que o plano de austeridade 
quer implementar. Mais uma vez dei-
xará a sua marca no crescimento das 
desigualdades do país. A aposta da 
direita é em Cavaco, que tem sido um 
dos garantes do projecto neoliberal; é 
a aposta daqueles que querem rever a 
legislação laboral para facilitar despe-
dimentos e diminuir salários; é a apos-
ta dos que sonham diariamente com 
mais privatizações, para poderem rea-
lizar mais-valia à custa do desfalque do 
Estado e dos portugueses; é a escolha 
daqueles que querem atacar os apoios 
sociais. A reeleição de Cavaco Silva se-
rá uma vitória do conservadorismo e 
do plano neoliberal.

A candidatura de Cavaco Silva, 
apesar da sua força, não pode ainda 
cantar vitória. E tudo faremos para que 
não o venha a poder fazer. Manuel Ale-
gre é a esperança da Esquerda neste 
confronto com Cavaco. E é isso que lhe 
deve ser exigido. Confundir as presi-
denciais com a oposição ao Governo é 
um erro em que não podemos cair, ape-
sar de Manuel Alegre até ser visto como 
um candidato contra a direita do PS.

A campanha de Manuel Alegre 
enfrenta enormes desafios. O primeiro 
dos quais é mostrar as diferenças para 
o actual Presidente. Cavaco assinará 
qualquer revisão constitucional, acei-
tará as revisões à legislação laboral, 
apoiará a diminuição dos salários e de-
sejará as privatizações. Manuel Alegre 
tem de ser alternativa e só se afirmará 
como tal dizendo que no seu manda-
to elas não seriam promulgadas. Em 
segundo lugar, a campanha eleitoral 
tem de se transformar em movimento. 
O movimento altera, reconfigura, mo-
tiva, dá esperança e junta forças: esse é 
o desafio! Cavaco Silva é o protagonis-
ta do discurso da inevitabilidade, Ale-
gre terá de corporizar a existência de 
alternativas. Para chegarmos à disputa 
do centro, temos primeiro de partir de 
uma Esquerda que já tenha sido con-
quistada. Esse será o projecto vence-
dor.

O Bloco de Esquerda também en-
frentará desafios na candidatura de 
Manuel Alegre. Será o desafio de lutar 
por uma candidatura presidencial ven-
cedora. Criar o movimento necessário 
para derrotar Cavaco é uma tarefa que 
tem de ser partilhada por muitos, mas 
estaremos à altura dessa enorme tare-
fa. A escolha é entre Cavaco e Alegre, 
e não temos dúvidas do nosso lado. 

OPINIÃO

POR PEDRO FILIPE SOARES
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Os homens 
do presidente
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OPINIÃO

POR LUÍS BRANCO

Foi há cinco anos que a 
polícia e os media se jun-
taram na praia de Carca-
velos para reforçar o sen-
timento de insegurança e 
xenofobia da população.

 “Tarde de terror”. “Pânico na praia”. 
“Milhares de pessoas em fuga”. “Cente-
nas de indivíduos, em bandos, come-
çaram de repente a assaltar e a agredir 
os banhistas”. Foi com estas expressões 
que os telejornais abriram em uníssono 
a edição de 10 de junho de 2005. No dia 
seguinte, a mesma história estava im-
pressa em todos os jornais.

O “arrastão” revelou-se a maior 
operação de manipulação da opinião 
pública de que há memória, articulada 
pela PSP de Lisboa com a conivência 
dos jornalistas, que se limitaram a ouvir 
a sua versão dos acontecimentos: “uma 
onda de criminalidade”, levada a cabo 
por “cerca de 500 indivíduos negros”, re-
correndo ao método “conhecido como 
arrastão”.

Na verdade, foi a entrada de deze-
nas de polícias no areal de Carcavelos, 
empunhando shotguns e bastões, que 
levou centenas de jovens e famílias 
inteiras a fugirem do local onde se en-
contravam em busca de segurança. Mas 
foi preciso esperar um mês para que a 
direcção nacional da PSP e o governo 

admitissem que não houve arrastão 
nem qualquer queixa apresentada por 
roubo.

O documentário “Era Uma Vez um 
Arrastão” , realizado por Diana Andringa 
– e que devia ser de visionamento obri-
gatório em qualquer escola de jornalis-
mo –, explica como foi possível montar 
um embuste mediático com efeitos 
poderosíssimos. Ao ponto de, passados 
cinco anos, ainda muitos acreditarem na 
história do arrastão que viram na tv. “Os 
jornalistas erraram e não pediram des-
culpa”, lembrou Joaquim Fidalgo num 
debate sobre o caso, um ano depois.

Nos últimos tempos assistimos ao 
regresso em força da liberdade criativa 

dos responsáveis da PSP lisboeta para 
criar histórias mirabolantes que justifi-
quem atropelos aos direitos dos cida-
dãos. E é o Diário de Notícias que tem 
oferecido as suas páginas aos delírios 
policiais que fazem do extremismo ou 
terrorismo de esquerda o novo inimigo 
a temer. A falta de terroristas reais é um 

pormenor que não incomoda os autores 
da tese, até porque se resolve facilmente 
com a criminalização do protesto social, 
habilmente preparada junto da opinião 
pública pelos jornalistas mais à mão.

Foi assim que a violenta carga poli-
cial após a manif de 25 de abril de 2007 
na Rua do Carmo se transformou, no jor-
nal dirigido por João Marcelino, numa 
resposta à “acção directa com tácticas 
hostis pouco vistas em território nacio-
nal”. E que a brutal agressão policial na 
madrugada de 30 de junho a cinco jo-
vens no Bairro Alto foi divulgada como 
“uma emboscada de grupos radicais à 
polícia” e até catalogada de “guerrilha 
urbana” pelo presidente do Observató-
rio de Segurança, Criminalidade Organi-
zada e Terrorismo.

Os casos pontuais de sindicalistas 
processados por se manifestarem con-
tra o governo ou de activistas políticos 
julgados por fazerem propaganda do 
seu partido ajudam a preparar o terreno 
e a alimentar a vontade destes “respon-
sáveis pela segurança interna” em avan-
çar na criminalização do protesto social. 
Num ano em que as vítimas da austeri-
dade vão sofrer os efeitos das políticas 
combinadas entre Sócrates e Passos 
Coelho, o autoritarismo social está aí.  À 
espreita de novos arrastões. 

Veja o documentário de Diana 
Andringa em www.esquerda.net/ 
opiniao/os-novos-arrastões

S
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Os novos “arrastões”

PRAIA DE CARCAVELOS , 2005
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Recentemente, e após doze anos de 
não autorização da introdução de orga-
nismos geneticamente modificados na 
Europa, com excepção de um tipo espe-
cial de milho, a Comissão Europeia deci-
diu aprovar a Amflora, uma batata trans-
génica produzida pela empresa BASF. 
Além do significado de atribuir a esta ba-
tata o poder de quebrar uma decisão de 
mais de dez anos relativa à proibição dos 
transgénicos, algumas outras particu-
laridades podem ser adicionadas a esta 
decisão da Comissão. Na verdade, quan-
do se chega ao fim, podemos ver que a 
novidade desta decisão é preenchida 
com vários “velhos procedimentos”, o 
último principalmente em relação à falta 
de transparência e, pelo menos, um fra-
co processo democrático de tomada de 
decisão.

A justificação para a aceitação da 
cultura da batata foi atribuída ao seu po-
tencial em termos de aumento da pro-
dutividade, nomeadamente através da 
sua possível utilização na alimentação 
animal e produção industrial, em pro-
dutos como cimento, têxteis e papel. Foi 
acrescentado que nenhum país europeu 

seria “forçado” a cultivar a batata. No en-
tanto, vários já mencionaram a intenção 
de aproveitar a oportunidade.

Mas porque é tão importante a his-
tória da batata Amflora? É importante 
porque pode ser vista como o espelho de 
algumas das formas mais evidentes de 
fazer política no seio da União Europeia, e 
a sua importância é ainda maior se consi-
derarmos que é a primeira decisão toma-
da pela nova Comissão de Barroso. Num 
contexto de crise económica e social pro-
funda, é, no mínimo, razoável questionar 
as prioridades da Comissão.

É, no entanto, difícil de explicar a ló-
gica por trás desta decisão. Por que abrir 
um precedente, após mais de dez anos 
em nome de uma batata? É uma excep-
ção que quebra mais de dez anos de pro-
tecção ambiental e segurança alimentar 
dentro deste domínio, e tendo como ba-
se uma autorização tão limitada. A pró-
pria decisão foi tomada nas costas dos ci-
dadãos europeus que, nos últimos anos, 
apoiaram em grande medida a proibição 
de organismos transgénicos.

Não quero pensar sobre este proces-
so como uma possibilidade de abrir uma 
porta para a criação de novos monopó-
lios no sector da produção de alimentos. 
Seria uma base muito má e irresponsável 
para justificar os potenciais riscos, tanto 
para a saúde humana e animal como pa-
ra a preservação dos ecossistemas que 
esta decisão pode gerar.

Poderia ser dito que o foco na batata 
Amflora é o mesmo que centrar-se num 
mero detalhe, mas neste caso, como em 

tantos outros, os detalhes fazem toda a 
diferença e, ao mesmo tempo, mostram 
como há uma espaço para criar vários 
atalhos em termos de processos demo-
cráticos de decisão.

Até agora, e tal como definido pe-
la Agência Europeia do Medicamento 
(EMEA), a norma escrita sobre o cultivo 
de organismos geneticamente modifi-
cados é a seguinte: todos os organismos 
que são resistentes a dois antibióticos de-
vem ser proibidos. Esse é precisamente o 
caso de Amflora batata que tem um gene 
marcador que mostra que é resistente a 
dois antibióticos. Então, por que decidiu 
a Comissão Europeia contra as regras da 
EMEA, um organismo da mesma Comis-
são? Se levarmos em conta tanto a Direc-
tiva 2001/18/CE como a decisão tomada 
em 2009, sabemos exactamente que a 
resistência a dois antibióticos é um crité-
rio que é suficiente para bloquear a circu-
lação de qualquer OGM. Além disso, quer 
a EMEA e quer a Organização Mundial de 
Saúde foram recomendando o princípio 
da precaução em produtos que serão 
utilizados para alimentar os animais e, in-
directamente, os seres humanos através 
da carne e do leite. Este princípio não foi 
seguido também. Sabemos ainda que há 
batatas convencionais que podem ser 
utilizadas para a mesma finalidade. Sabe-
mos bem que a BASF está a preparar duas 
novas versões de batatas geneticamente 
modificadas para consumo humano, um 
deles chamado ‘Fortuna’.

Não há outro lugar no mundo onde 
as batatas geneticamente modificadas 

O s caminhos ínvios  
de uma batata

OPINIÃO

POR MARISA MATIAS
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Ser ou não ser uma 
prioridade da Comissão 
Europeia: quanto 
esforço é necessário 
para aprovar uma 
batata geneticamente 
modificada? 
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No final de 2009 havia em 
Portugal 11 mil pessoas 
com mais de um milhão de 
dólares, mais 600 do que 
no final de 2008. Para os 
milionários a recessão não 
contou.

Segundo o relatório do Merril Lyn-
ch e da Carpegiani,  no final de 2008 
havia em Portugal 10.400 pessoas com 
mais de um milhão de dólares em acti-
vos de investimento.

No final de 2009, esse número su-
biu para 11.000, mais 600 pessoas e 
um crescimento de 5,5% nesse ano de 
crise.

Segundo o jornal Diário de Notí-
cias, o relatório salienta que em Por-

tugal no ano de 2009 se registou uma 
contracção do PIB de 2,7%, que as ex-
portações caíram 21,8% e a produção 
industrial diminuiu 8,1%. O desempre-
go cresceu brutalmente e o consumo 
caiu 10%.

Mas as fortunas “engordaram” com 
o aumento dos preços do imobiliário e 
com a valorização da bolsa, indepen-
dentemente da brutal recessão que 
afecta a economia e a maioria das pes-
soas.

A lista dos milionários portugue-
ses é encabeçada por Américo Amorim 
com 2,38 mil milhões de euros, seguido 
de Belmiro de Azevedo com 1,09 mil 
milhões de euros e Joe Berardo com 
618,2 milhões de euros.  

LOCAL

são cultivadas e a razão é simples: a ba-
tata é considerada um dos tipos de ali-
mentos mais seguros e, em muitos casos, 
a batata é a principal fonte de rendimen-
to para vários agricultores. E os riscos de 
contaminação de áreas convencionais de 
cultivo próximas das áreas de cultivo de 
OGM?

Quando, em Fevereiro de 2010, o 
jornal Le Monde Diplomatique publicou 
um artigo onde se dizia que a Comissão 
estava prestes a aprovar uma batata ge-
neticamente modificada, houve de ime-
diato um comunicado de imprensa da 
Comissão a negá-lo. Embora não tivés-
semos de esperar muitos dias para que 
a decisão oposta e assim a autorização, 
que foi dada directamente através de um 
procedimento escrito, do escritório de 
José Manuel Barroso, o que significa que 
ninguém foi consultado.

Sabemos que em breve será apre-
sentado um novo quadro relativo à po-
sição da Comissão sobre os organismos 
geneticamente modificados. É difícil 
compreender toda a pressa, assim como 
a necessidade de tomar essa decisão an-
tes. Além disso, o presidente da Comis-
são afirma que ele próprio nesta nova era 
“após o Tratado de Lisboa” cultivaria uma 
cultura de subsidiariedade reforçada. Es-
colher no nome de todos não é um sinal 
nesse sentido. É também digno de men-
cionar que, em 2008, o Conselho aprovou 
uma decisão sobre a necessidade de ter 
uma avaliação do impacto socio-econó-
mico, antes de qualquer decisão sobre a 
autorização dos OGM. Nesta nova era de 
suposta co-decisão podemos encontrar 
aqui também um exemplo de um domí-
nio onde o Parlamento Europeu não po-
de continuar a reagir. Uma empresa pede 
aos Estados-Membros se é possível cul-
tivar OGM, o Estado solicita à Comissão, 
a Comissão envia a informação ao Parla-
mento, mas quando todas estas medidas 
foram tomadas, e após um curto período 
de tempo, mesmo que as decisões no 
meio tenham sido negativas, a Comissão 
tem o poder de decidir sozinha. O Grupo 
da Esquerda Unitária pediu um debate 
sobre esta questão, mas foi negado.

Demasiadas lacunas? Sim, provavel-
mente. Mas todas elas foram bem apro-
veitadas.  

Portugal tem mais 
600 milionários
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BLOCO DEFENDE CUIDADOS PALIATIVOS

A maior parte das pessoas que necessita de cuidados 
paliativos morre sem ter vaga. João Semedo apresentou 
um projecto de lei que cria a Rede Nacional de Cuidados 
Paliativos.  

Segundo o Diário de Notícias 
de 29 de Maio, a especialista do 
Centro Hospitalar de Lisboa, Ali-
ce Cardoso, refere que há “uma 
lista de espera actual de três me-
ses só na região de Lisboa”, a pior 
do País. Alice Cardoso diz que 
“só 10% dos doentes referencia-
dos chegam a ser internados” e 
que “nunca houve tanto tempo 
de espera para internamento. Em 

2009 era de mês/mês e meio...”. As afirmações da médica de 
Lisboa são corroboradas por outros especialistas e a situação 
verifica-se também noutras regiões do país. Tendo em conta 

esta situação, o Bloco apresentou 
um projecto de lei que consagra o 
direito dos cidadãos aos cuidados 
paliativos, define a responsabi-
lidade do Estado em matéria de 
cuidados paliativos e cria a Rede 
Nacional de Cuidados Paliativos 
(RNCP), distinguindo-os dos Cui-
dados Continuados. Segundo o de-
putado João Semedo, o objectivo 
é separar “cuidados distintos, me-
lhorando a forma como os doentes 
são referenciados”. 

O grupo de comunicação social de 
Joaquim Oliveira encerrou dois jornais, 
“24 Horas” e “Global Notícias”, deixando 
mais de 30 pessoas sem emprego. 

O Sindicato dos Jornalistas exortou 
a Controlinveste a manter os trabalhado-
res nos restantes títulos do grupo.

A Controliveste anunciou em comu-
nicado que a última edição do jornal “24 
Horas” saiu para as bancas no dia 29 de 
Junho, quanto ao jornal gratuito “Global 
Notícias” foi distribuído pela última vez 
no dia seguinte, 30 de Junho.

Dos mais de 50 trabalhadores das 
duas publicações, a empresa apenas 
convidou 17 para continuarem noutras 
publicações do grupo, que detém igual-
mente o Diário de Notícias, Jornal de No-
tícias, O Jogo, para além da Sport TV e da 
rádio TSF.

O Sindicato de Jornalistas, que já 
tinha defendido a integração dos tra-
balhadores nos outros títulos do grupo, 
exortou novamente “a Global Notícias e 
o grupo Controlinveste a desenvolverem 
todos os esforços para garantirem o em-

prego aos restantes” jornalistas e gráficos 
do jornal.

Embora lamente o fim do jornal gra-
tuito “Global Notícias”, o Sindicato lembra 
que “sempre discordou” daquele modelo 
editorial “por basear-se na apropriação 
gratuita das criações dos jornalistas ao 
serviço das diversas publicações do gru-
po”.

No ano passado, o grupo de Joa-
quim Oliveira já tinha recorrido ao despe-
dimento colectivo para afastar 122 traba-
lhadores . 

Novo despedimento colectivo 
na Controlinveste
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MC Snake: há provas 
do disparo intencional 
da polícia

Uma gravação do 112 vem pro-
var o carácter intencional dos dispa-
ros mortais. O agente da polícia, já 
acusado de homicídio qualificado, 
terá mentido ao Ministério Público 
quando falou em disparo acidental.

 Aquando da restituição do inci-
dente que culminou com o assassina-
to de Nuno Rodrigues (MC Snake), na 
madrugada de 15 de Março, o agente 
Moreira (posteriormente acusado por 
homicídio qualificado pelo DIAP) terá 
dito à Polícia Judiciária (PJ) que o seu 
segundo e último disparo, mortal, foi 
acidental e em corrida atrás do Lan-
ciaY10, onde seguia o rapper em su-
posta fuga pelas ruas de Lisboa. O pri-
meiro tiro foi assumido pelo agente 
como intencional, sim, mas “para o ar”.

No entanto, segundo adianta o 
Correio da Manhã (CM), existe uma 
gravação áudio do 112 onde se ou-
vem três tiros, um primeiro e poste-
riormente dois seguidos, desmentin-
do a versão do agente da PSP.

Tudo indica que o agente Moreira 
terá feito pontaria ao carro, uma vez 
até que o tiro sequencial é treinado 
pela polícia e revela “uma intenção 
clara de disparar”, explicaram fontes 
policiais ao CM.

Uma falha nas comunicações 
por rádio, durante a perseguição, fez 
com que a PSP recorresse à linha de 
emergência do 112 e esta grava tudo. 
A gravação revela que após o primei-
ro disparo, o agente fez outros dois, 
seguidos, indicando que não estava 
em movimento – elementos que des-
mentem a versão feita pelo agente da 
PSP que assim foi apanhado a mentir 
à PJ.

A acusação do DIAP, assinada 
pelo procurador Carlos Figueiredo, 
enunciado depois da investigação da 
Secção de Homicídios da PJ, é de ho-
micídio qualificado e representa uma 
pena possível de 16 a 25 anos de ca-
deia. 
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2, PÓVOA DE VARZIM - Parque de Jogos, 21h30  
4, BRAGA - Rua do Castelo, 21h30  
5, GUIMARÃES - Pça. Sra. da Oliveira, 21h30 
6, AMARANTE - Largo S. Gonçalo, 21h30  
11, VIEIRA DE LEIRIA - Frente ao Restaurante “Coelho” 
21h30
12, VIANA DO CASTELO - Pça. da República, 21h30  
13, VILA REAL - Pça. do Município, 21h30  
14, PENICHE - Docas de Peniche, 21h30  
15, ERICEIRA - Pça. da República, 21h30
16, COIMBRA - Pça. 8 de Maio, 17h 
16, FIGUEIRA DA FOZ - Varanda da R. Dr. Francisco 
António Dinis, 21h30   
17, ODECEIXE - Largo do Povo, 21h30  
18, LAGOS - Largo Luís de Camões, 21h30 
19, PORTIMÃO - Pça. Manuel Teixeira Gomes, 21h30
20, MANTA ROTA - Praceta de Manta Rota, frente ao 
antigo Casino, 21h30 
21, SESIMBRA - Avenida dos Náufragos, 21h30  

23, ÍLHAVO - Pça. Comendador Carlos Roeder, Barra, 
21h30  
24, FURADOURO -  R. dos Bombeiros Voluntários do 
Porto, 21h30
25, ZAMBUJEIRA DO MAR - Largo de Miramar, 21h30
26, ALBUFEIRA - Largo Eng. Duarte Pacheco, 21h30
27, MONTE GORDO - Frente ao Casino, 21h30 
28, ARMAÇÃO DE PÊRA - Fortaleza, 21h30
29, PORTO COVO - Pça. Marquês de Pombal, 21h30
 
AGOSTO     
18, QUARTEIRA - Pça. do Mar - 21h30  
19, PORTIMÃO - Pça. Manuel Teixeira Gomes - 21h30  
20, ALBUFEIRA -Largo Eng. Duarte Pacheco, 21h30
21, FERRAGUDO - Pça. Rainha D. Leonor, 21h30 
22, TAVIRA - Pça. da República, 21h30  
23, MANTA ROTA - Praceta de Manta Rota, frente ao 
antigo Casino, 21h30
24, MONTE GORDO - Frente ao Casino, 21h30   
25, ARMAÇÃO DE PÊRA - Fortaleza, 21h30
26, VILA NOVA MILFONTES - Barbacã (castelo), 21h30  


