
As avarias em várias composições da empresa 
pública durante o verão fizeram soar os alarmes 
para um problema que é cada vez mais frequen-
te. A supressão de comboios em linhas regionais 
acontecem há vários meses. As décadas de desin-

TRANSPORTES

Décadas de desinvestimento 
descarrilam CP

vestimento na CP fizeram da ferrovia portugue-
sa uma das piores da Europa. Apesar da asfixia 
financeira, nos últimos dois anos e meio 18% do 
orçamentado pelo Estado para a empresa não foi 
utilizado. págs. 6 e 7

a Voz do Operário

Táxis protestam 
contra discriminação

Caos na recolha do lixo 
em Almada

Venezuela enfrenta 
guerra económica

É já no dia 19 de setembro que as associações e 
federações de táxis vão protestar em frente à As-
sembleia da República contra a promulgação do 
diploma que regula as plataformas eletrónicas de 
transporte – como a Uber e a Cabify – pelo Presi-
dente da República, de quem exigem um pedido de 
fiscalização da constitucionalidade. págs. 13

Contentores cheios, móveis e entulho preenchem os 
passeios do concelho de Almada desde junho. A reco-
lha já não é diária, a limpeza dos caixotes nem sem-
pre acontece. Uma situação que se alastra do centro 
do concelho às freguesias da Costa e da Charneca da 
Caparica, onde a indignação se fez sentir, especial-
mente junto às praias e aos restaurantes. pág. 11

Depois de uma tentativa de magnicídio, Nicolás 
Maduro avançou com um pacote de medidas eco-
nómicas para enfrentar a instabilidade. Uma nova 
moeda que substitui o atual bolívar e uma cripto-
moeda, a par do aumento dos salários e de preços 
tabelados, procuram estancar a hiperinflação e a 
especulação. pág. 14
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A VOZ DO OPERÁRIO
Espaço Educativo 
do Restelo
Ivo Serra e Áurea Pina fazem o retrato da luta para 
que a autarquia mantenha o protocolo estabelecido 
com A Voz e que dá vida a uma escola que tem 98 
crianças e 19 funcionários. pág 5

ENTREVISTA
Susana Matos
Lança este mês a ilustração do terceiro e último 
conto infantil de Álvaro Cunhal. O Burro Tinha Ra-
zão, escrito em 1935, é o mais recente trabalho ar-
tístico de um percurso estimulado pelas trocas de 
desenhos entre a ilustradora, ainda adolescente, e 
o dirigente comunista. págs. 8 e 9
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Manuel Figueiredo,
Presidente da Direção 

Decorreram dois anos e meio desde que 
tomou posse o atual governo, cumprin-
do-se a vontade dos trabalhadores e do 
povo português que, com a sua luta e 
o seu voto, criou as condições para pôr 
um ponto final à desastrosa governa-
ção da coligação PSD/CDS e à sua po-
lítica de exploração e empobrecimento.

Neste período, em resultado das 
muitas lutas desenvolvidas pelo nosso 
povo, foi possível concretizar, embora 
de forma limitada, um conjunto de me-
didas que traduzem uma real melhoria 
das condições de vida dos portugueses. 

Deram-se passos na recuperação de 
salários, na valorização de reformas, 
pensões e prestações sociais, no desa-
gravamento fiscal sobre os rendimen-
tos do trabalho e na reposição e recu-
peração de um conjunto de direitos 
extorquidos, que permitiram dinamizar 
a economia e a criação de emprego, 
confirmando a importância de uma po-
lítica de valorização dos rendimentos 
dos trabalhadores e das populações no 
desenvolvimento económico e social. 

Nos progressos alcançados, salien-
tam-se a reposição dos salários e das 
35 horas de horário de trabalho na 
administração pública, a eliminação 
da sobretaxa do IRS, a reposição dos 
feriados, a reversão dos processo de 
privatização das empresas públicas de 
transportes, o aumento do salário mí-
nimo nacional, o aumento das pensões 
e reformas, do abono de família e do 
complemento solidário para idosos, a 
redução das taxas moderadoras, a in-
trodução da gratuitidade dos manuais 
escolares, agora alargada ao 2.º ciclo, 
o apoio extraordinário a trabalhadores 
desempregados, a redução do IVA da 
restauração, o reforço da ação social 
escolar, o apoio aos desempregados de 
longa duração e a majoração do mon-
tante do subsídio de desemprego e do 
subsídio por cessação de atividade, a 
redução do PEC para as MPME e o apoio 
aos agricultores e pescadores no gasó-
leo agrícola e na gasolina para a pesca.

Por outro lado, demonstrou-se a exis-
tência de um rumo diferente daquele que 
a União Europeia apresentou como úni-
co e inevitável, apesar das limitações a 
avanços mais decisivos e indispensáveis.

Com o fim de agosto, terminam as férias para muitos e recomeça 
um novo ciclo de aprendizagens e brincadeiras n’A Voz do Operá-
rio. O ano letivo que arranca agora traz, certamente, experiências 
inéditas num percurso de construção do conhecimento que se quer 
cimentar entre todos. É também tempo de rever os amigos e de 
aprofundar os laços de companheirismo. Para os que entram pela 
primeira vez, será um processo de descoberta em que a interajuda, 
matriz da formação dos espaços educativos d’A Voz, estará sempre 
presente. Regressam também as atividades gerais da instituição 
que está, como sempre, aberta aos sócios e à população. A Voz do 
Operário é uma instituição insubstituível em todos os espaços em 
que está presente.

O verão está a ser marcado, também, pelas sucessivas avarias 
na CP. Num ano em que o turismo volta a trazer milhões ao nosso 
país, há muito que a capacidade dos transportes públicos foi ultra-
passada. O desinvestimento de décadas traduz-se na degradação 
do material ferroviário, rodoviário e fluviário, traduz-se na falta 
de trabalhadores e, naturalmente, em supressões, atrasos e avarias.

O mês de setembro que agora começa promete ser de luta. Por 
um lado, entre outras reivindicações, dos professores pela recu-
peração total do seu tempo de serviço: nove anos, quatro meses e 
dois dias. Por outro, dos empresários e motoristas de táxi contra a 
promulgação do diploma que regula as plataformas eletrónicas de 
transporte, como a Uber e a Cabify, pelo Presidente da República, 
de quem exigem um pedido de fiscalização da constitucionalidade.

O universo futebolístico, que foi abalado, durante anos, pela 
transformação do desporto num negócio, vê agora vários clubes 
insurgirem-se contra as Sociedades Anónimas Desportivas. O Be-
lenenses rompeu com a SAD e desceu para as distritais seguindo 
o caminho do histórico rival Atlético. O Leixões quer percorrer o 
mesmo caminho. Já o Salgueiros está de volta como o Estrela da 
Amadora depois de se terem afundado com o peso das SAD. A fi-
nanceirização do futebol é uma doença que corrói os alicerces po-
pulares do desporto e é a sementeira da corrupção.

A situação exige que se vá mais lon-
ge, que se adote uma política que res-
ponda à necessidade de crescimento e 
desenvolvimento.

Tem sido determinante a luta que os 
trabalhadores e povo têm vindo a tra-
var pela defesa, reposição e conquista 
de rendimentos e direitos, por melho-
res condições de trabalho e de vida, e 
pelo desenvolvimento do País. Uma 
luta que importa prosseguir, tanto 
mais que os desenvolvimentos recen-
tes mostram que os passos dados são 
claramente insuficientes, não resol-
vendo as questões de fundo, designa-
damente as que se referem à política 
laboral e ao investimento público.

O acordo subscrito entre o gover-
no e alguns parceiros sociais assume 
particular gravidade, satisfazendo as 
principais exigências do grande patro-
nato, mantendo a caducidade da con-
tratação coletiva, recusando a aplica-
ção do princípio do tratamento mais 
favorável, não assegurando uma efeti-
va política de combate à precariedade. 

De igual modo, a política de subfi-
nanciamento de serviços públicos que 
continuam com falta de trabalhadores 
e de equipamentos tem com conse-
quência uma deficiente  resposta às 
populações, bem patente nos proble-
mas que o Serviço Nacional de Saúde 
enfrenta com a insuficiência de meios 
humanos e de investimento, numa di-
nâmica de favorecimento dos grupos 
privados na saúde. 

Só uma política de elevação de di-
reitos, salários e rendimentos asse-
gura um crescimento económico mais 
substancial e um desenvolvimento só-
lido, soltando o País das amarras das 
imposições da União Europeia e dos 
seus instrumentos de ingerência que 
limitam e impedem a resposta plena 
aos problemas nacionais, em favor dos 
interesses do grande capital. 

A luta dos trabalhadores e do povo 
é indispensável para se alcançar essa 
política, designadamente a luta pela 
melhoria dos serviços públicos, seja na 
saúde, na educação ou nos transportes, 
a luta pela valorização do trabalho e dos 
trabalhadores, passando pelo aumento 
dos seus rendimentos e pela revogação 
das normas gravosas do Código do Tra-
balho, o que só será conseguido com 
uma política de rutura com as receitas 
e caminhos que afundaram o País.

Membro da
Associação da 
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Utentes assinalam Dia da fotografia

destaque para o lançamento do pião. 
Já em agosto, os utentes assinalaram o 

Dia da Fotografia com uma conversa à vol-
ta de retratos marcantes da vida de cada 
um. Fotos de família, do namoro, do casa-
mento, dos filhos e netos trouxe recorda-
ções numa atividade que estimulou a con-
versa em torno da memória viva de todos. 
Também no mês passado, os utentes vol-
taram a visitar a biblioteca itinerante Na 

Rua com Histórias, no Largo da Graça, 
onde puderam assistir à leitura, em voz 
alta, de um livro. Esta iniciativa, inspira-
da nas antigas bibliotecas itinerantes da 
Fundação Calouste Gulbenkian, tem o ob-
jetivo de chegar às ruas estreitas de Lis-
boa, motivar os idosos a saírem de casa, 
e também ir ao encontro de quem vive só 
dando oportunidade à transformação in-
dividual e social.

Atividades do Centro 
de Convívio

A VOZ DO OPERÁRIO

Apesar das férias de muitos, o Centro 
de Convívio d’A Voz não parou e os seus 
utentes continuaram a dinamizar ativida-
des. No fim de julho, o Dia dos Avós foi 
pretexto para muitas brincadeiras com as 
crianças do ATL demonstrando, uma vez 
mais, que a comunidade que faz viver A 
Voz do Operário interage entre si, sem 
diferenças de idade. Miúdos e graúdos 
participaram em jogos tradicionais com 

É já no domingo, dia 14 de ou-
tubro, que se realiza o dia de 
convívio dos associados d’A 
Voz do Operário. A iniciativa 
com almoço, a partir das 13 ho-
ras, com um custo de 12 euros 
por pessoa com tudo incluído, 
pretende também homenagear 
os associados que vão receber 
os cartões de prata (25 anos), 
os cartões de ouro (50 anos) e 
os cartões platina (75 anos).

FESTA DO ASSOCIADO

14 OUTUBRO

Para qualquer questão ou mais 
informações contate o gabine-
te de apoio aos sócios d’A Voz 
do Operário.
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MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA

A inevitabilidade 
do olhar pedagógico

trução autêntica dos processos sociais humanos que 
transforma a aprendizagem escolar numa teia de rela-
ções sociais onde é mobilizada toda a comunidade. Só 
assim é possível garantir a qualidade da educação como 
arma primordial contra a exclusão. A aprendizagem é 
algo que permanece, que se automatiza, que se constrói, 
mas sobretudo é entendida como algo que se interiori-
za a partir da interação social. É para nós evidente que 
os meios pedagógicos veiculam os fins democráticos da 
educação. Ou seja, todos, com igual direito, participam 
no planeamento e na avaliação da vida do coletivo e do 
trabalho escolar.

Neste contexto surgiu a construção do atual proje-
to educativo das escolas d’A Voz do Operário (em vigor 
2016/2019). Pela primeira vez todos os trabalhadores da 
área educativa (docentes e não docentes) organizaram-
se coletivamente para debater e definir as principais 
linhas orientadoras nos anos de vigência do referido 
projeto. Torna-se cada vez mais claro que as diferentes 

perspetivas pedagógicas dos trabalhadores da institui-
ção são o motor do desenvolvimento da prática peda-
gógica. Nunca esquecendo que os objetivos do trabalho 
educativo só podem ser deduzidos das vivências da so-
ciedade.

No último ano letivo de vigência do atual projeto 
educativo podemos afirmar que na nossa associação di-
ficilmente conseguirão fazer-nos esquecer dos dez dias 
que abalaram o mundo. Porém, no processo de constru-
ção da escola que queremos, falta quase tudo. Veremos 
se o engenho e a arte nos ajudarão a dar corpo à ideia 
fundamental de Lenine de que a Educação é mais do que 
escolarização e teremos toda a associação presente na 
discussão das linhas pedagógicas do próximo projeto 
educativo.

Sérgio Gaitas
Diretor Pedagógico do Espaço Educativo da Graça

Por diversas vezes o nosso país tem sido apelidado do 
país silencioso do insucesso escolar. Seja por questões fi-
nanceiras, de desenvolvimento profissional, de gestão 
e de organização das escolas, de qualidade pedagógica, 
etc, o que é facto, demonstrado anualmente nas esta-
tísticas do insucesso, é que milhares de crianças veêm o 
seu direito a aprender negado ano após ano. Os sucessi-
vos governos fazem contas a lamentarem-se dos inves-
timentos na área da educação. Querem fazer acreditar 
que os esforços financeiros para promover uma educa-
ção de qualidade para todos não são suportáveis. Porém, 
estes mesmos governos esquecem-se de apresentar as 
contas do custo que a exclusão acarreta. Pois, sabe-se 
hoje que a exclusão escolar é a primeira etapa da exclu-
são social, em particular para os mais fragilizados (ve-
ja-se o recente trabalho sobre retenção no 1.º ciclo em 
Portugal, da associação EPIS).

Se por um lado, a escola da atualidade assegurou a 
seleção social dos indivíduos, por outro, comprometeu 
a sua responsabilidade social para as complexas tarefas 
de desenvolvimento humano. Educar uma série redu-
zida de seres humanos, em particular os socialmente 
favorecidos, parece uma tarefa muito mais fácil do que 
uma educação diferenciada. Assente no modo simultâ-
neo, ensinar a todos como de um só se tratasse, a escola 
atual é a fábrica do insucesso e da exclusão escolar e so-
cial. Importa relembrar que esta indiferença à diversi-
dade dos alunos foi o erro cometido pelos espartanos e 
pelos jesuítas.

 É, assim, cada vez mais evidente que a escola conti-
nua sem alcançar um dos seus principais objetivos: pro-
mover uma educação de qualidade para todos indepen-
dentemente da origem socioeconómica e das diferenças 
que possam apresentar. Naturalmente, este conceito de 
educação para todos, supõe uma forma radical de en-
tender a resposta educativa à diversidade dos alunos. É 
fundamental contrariar o caminho dominante frequen-
temente proposto pelas diferentes equipas ministeriais 
em decisões puramente verticais. Veja-se, por exemplo, 
os programas que visam separar os alunos com maior 
e menor sucesso escolar. Em 1932 Anton Makarenko já 
nos tinha alertado: A única tarefa organizativa digna da 
nossa época pode ser a criação de um método que, sendo 
comum e único, permita simultaneamente que cada per-
sonalidade independente desenvolva suas aptidões, man-
tenha a sua individualidade e avance pelo caminho das 
suas vocações em coletivo. Isto só será possível a partir 
da construção de verdadeiras comunidades de aprendi-
zagem onde cada grupo só alcança os seus objetivos se 
cada elemento alcançar os seus. Ainda vamos a tempo.

 É evidente que não nos podemos ocupar de cada 
criança individualmente. Promovemos a diferenciação 
e não a individualização. Perante nós surge o coletivo 
como objeto da nossa educação. Se é fundamental que a 

educação favoreça a construção de projetos de vida indi-
viduais é igualmente fundamental que se desenvolvam 
determinadas características e valores para a vivência 
em sociedade. Para tal, a ação educativa deve centrar-se 
na diferenciação do trabalho de aprendizagem e ensino 
respeitando as diferenças entre as crianças, os seus in-
teresses, ritmos e estilos de aprendizagem e, acima de 
tudo, centrar as dinâmicas educativas em processos so-
lidários de aprendizagem cooperativa.

Lenine, em 1897, escrevia que a educação é um pro-
cesso muito mais amplo do que a escolarização e a 
aprendizagem dos conteúdos escolares. Foi com Leni-
ne e com Krupskaia que a Educação passou a ocupar 
definitivamente o lugar central na construção de uma 
sociedade sociocêntrica e justa. Estes autores ligaram 
indissoluvelmente a atividade da escola, da educação, 
da formação e do ensino à luta dos trabalhadores. A dis-
solução da União Soviética, em 1991, marcou o fim de 
uma fase. Porém, nunca é demais sublinhar que vários 

autores, por exemplo Oyama, docente na Universidade 
Federal de Roraima, relacionam esta dissolução a um 
desinvestimento nos serviços sociais, em particular na 
educação.

Neste contexto, para alcançar o objetivo de construir 
uma escola para todos, a nossa proposta vai muito além 
de um ensino ativo e dinâmico. Trabalhar com a meto-
dologia de trabalho de projeto, ou de projeto de trabalho 
(considerando os mais ortodoxos) é demasiado redutor 
para caracterizar os modos de trabalho nas escolas d’A 
Voz do Operário. A nossa proposta pedagógica, veicu-
lada a uma opção onde a educação é a área de atuação 
preferencial, está inserida no paradigma da comunica-
ção onde educar é interpelar e ser interpelado no seio de 
uma comunidade educativa. Ela pressupõe uma cons-

“... a Educação é mais do que escolarização.”
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ESCOLAS

que com um edifício destas caraterísticas tenhamos de 
dizer aos pais que quando os miúdos tiverem três anos 
que procurem outro sítio”. A Voz defendeu junto da Câ-
mara Municipal a continuidade do projeto mesmo que 
noutro espaço físico com as mesmas condições e nesta 
zona geográfica para dar resposta à mesma comunidade. 
A escola foi, aliás, obrigada a encerrar o berçário por fal-
ta de apoio da autarquia. 

Mas Ivo Serra e Áurea Pina insistem que é uma comu-
nidade muito unida e que promete dar luta para defen-
der este projeto: “Nesta fase, A Voz tem uma abordagem 
institucional que vai ao encontro das relações estabele-
cidas entre as duas instituições mas, naturalmente, se 
nos tivermos de manifestar nalgum sítio e se tivermos 
de refilar, de ir bater o pé, argumentação não falta e a 
mobilização é sempre uma arma que já utilizamos nou-
tros momentos e que pode ser colocada ao serviço da 
escola e dos miúdos”.

Nas próximas edições, este jornal vai publicar artigos so-
bre os diferentes espaços educativos d’A Voz do Operário. 

Sob o calor de agosto, dezenas de crianças saltam e cor-
rem alegremente à frente de uma mangueira que dei-
ta jatos de água para gáudio dos mais pequenos. É a já 
tradicional ‘mangueirada’. De geração para geração, os 
meninos d’A Voz do Operário esperam ansiosamente, 
cada verão, pelas brincadeiras com a água. Cá fora, no 
jardim do Espaço Educativo do Restelo, o bom ambien-
te entre crianças e adultos é visível. É uma das marcas 
desta escola, explica Ivo Serra, diretor pedagógico, que 
acrescenta que a relação entre pais, funcionários e mais 
pequenos é excelente. “A construção coletiva do saber é 
algo que é levado muito a sério nesta comunidade. Te-
mos seis grupos dentro desta escola que fazem parte de 
um grupo maior e esse grupo é composto por crianças e 
adultos. São grupos de pessoas com responsabilidades 
diferentes. Uma criança que entre com cinco anos po-
derá ter menos responsabilidades que uma criança de 
três. Os adultos são, normalmente, as pessoas que têm 
as responsabilidades maiores dentro do grupo mas são 
parte do grupo, não são proprietários do grupo”, relata.

Áurea Pina, coordenadora técnica-pedagógica, des-
creve o espaço e explica que o Espaço Educativo do Res-
telo tem duas valências: a creche e o pré-escolar. Am-
bas têm três salas cada uma e cada sala conta com dois 
adultos e outro como apoio. Há 19 funcionários no total. 
Neste momento, a escola conta com 98 crianças. “Traba-
lhamos com o Movimento da Escola Moderna (MEM) e a 
maioria das atividades partem dos interesses das crian-
ças. Isso não quer dizer que os adultos não possam ser 
uma mais-valia para o grupo. É uma forma de as crian-
ças terem um desenvolvimento maior”, contextualiza. 
Acrescenta que há uma participação massiva dos pais e 
familiares e que todas as semanas há um deles que rea-
liza uma atividade no espaço.

“Os elementos do grupo contribuem para a vida do 
grupo e para a vida da escola. Os pais, não sendo parte 
do dia-a-dia do grupo, são um elemento que enriquece 
muito a vida deste grupo e portanto a concepção base 
é que é uma aprendizagem coletiva. Não partimos do 
princípio que os adultos vêm para a escola ensinar as 
crianças e não partimos do princípio de que as crianças 
vêm para a escola aprender com os adultos. Partimos do 
princípio que vimos para aqui aprender todos”, afirma 
Ivo Serra. Nesta escola, o sentimento coletivo é a base 
do trabalho. O diretor pedagógico explica que o adulto 
“é alguém que regula a relação com a criança na apren-
dizagem e por regular parte-se do princípio que ele está 
ao serviço do desenvolvimento da comunidade” e des-
taca que esta escola “se distancia tanto da perspetiva 
tradicional de instrução como da perspetiva de que o 
mundo gira à volta de cada criança”. A individualidade 
da criança é fundamental para o “enriquecimento do co-
letivo mas é ao coletivo que cabe regular”. É um projeto 
educativo em perfeita sintonia com aquilo que é a ma-
triz ideológica d’A Voz do Operário, acrescenta.

Defender a manutenção do projeto

Mas ao contrário da maioria dos espaços educativos 
d’A Voz, a escola do Restelo tem enfrentado algumas 
dificuldades na relação com a autarquia de Lisboa. Em 
2010, a Câmara Municipal, através do então presidente 
António Costa, pediu à A Voz do Operário para gerir o 
espaço que, até àquele momento, pertencia ao Ministé-
rio da Justiça e era usado para os filhos dos seus traba-
lhadores. Através de um protocolo, a autarquia lisboeta 
deu luz verde ao projeto das creches B.a.Bá, com A Voz 
a assumir o papel de pioneira no que é hoje o progra-
ma de apoio da Câmara Municipal às creches. Ao fim de 
pouco tempo, o Espaço Educativo do Restelo tinha já 
120 crianças com uma perspetiva de renovação anual do 
protocolo durante 10 anos. Ivo Serra explica que se está 
a chegar ao fim do tempo estabelecido e que a autar-
quia se quer desvincular do projeto. “Este edifício não 
podia ser mais apetecível. Está a cinco minutos a pé dos 
Jerónimos e vale não sei quantos milhões”, afirma. De 
acordo com o diretor pedagógico, há outras escolas que 
vêm à A Voz pedir ajuda para implementar modelos de 
diferenciação pedagógica “que cada vez mais se percebe 
ser uma necessidade. E nós temos muitos anos de expe-
riência nisso”, acrescenta. Tanto o diretor como a coor-
denadora insistem na continuidade do projeto com as 
atuais caraterísticas, com creche e pré-escolar. Ivo Serra 
destaca que só a creche é que é financiada pela autarquia 
lisboeta e que é A Voz do Operário, “por carolice peda-
gógica”, que paga o pré-escolar, que é mais de metade 
da escola, com o apoio dos pais “porque não faz sentido 

Comunidade unida no 
Espaço Educativo do Restelo

Alunos: 98
Funcionários: 19

Rua do Alcolena, 1, 1400 - 044 Lisboa
Horário de funcionamento: 08h00 às 19h00
Telefone: 213 032 343
E-mail: escolarestelo@vozoperario.pt

Espaço Educativo do Restelo
Creche e pré-escolar

Mangueirada no recreio do Espaço Educativo do Restelo
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A experiência vivida pelos passageiros do 
Alfa Pendular a 4 de agosto foi uma au-
têntica viagem pelo inferno. Madalena 
Ribeiro e o namorado, ambos cegos, re-
lataram nesse dia ao Jornal de Notícias, o 
martírio da viagem, que partiu de Santa 
Apolónia às 14 horas, com horário previs-
to de chegada a Campanhã às 16.44 horas. 
“O comboio já partiu sem ar condiciona-
do a funcionar. A temperatura dentro da 
carruagem chegou a 47 graus e as pes-
soas começaram a passar mal. Tentaram 
concentrar-se no bar, onde a situação era 
mais suportável, mas não dava para to-
dos”, relatou a passageira. “Ofereceram 
água aos passageiros e, primeiro, pensa-
ram parar no Pombal para podermos apa-

nhar ar, mas acabámos por parar apenas 
no Entroncamento, já eram 16.20 horas”, 
acrescentou. “Sem assistência da CP, de 
tal ordem que ainda foi o meu namora-
do que ajudou uns idosos a desembarcar 
a mala, fizeram-nos desembarcar numa 
plataforma ao sol, onde esperámos meia 
hora por outro comboio. Os outros passa-
geiros ajudaram-nos a molhar os nossos 
cães-guia porque estavam prestes a ter 
um golpe de calor e foi graças a eles que 
nos encaminharam para o comboio re-
gional que nos levou durante o resto da 
viagem”, explicou Madalena Ribeiro. Em 
condições “um pouco melhores em ter-
mos de temperatura, mas extremamente 
desconfortáveis em termos de assentos”, 
o comboio, mais lento, efetuou as para-
gens que o Alfa Pendular teria feito, mas 
com um atraso superior a três horas. A 

chegada a Campanhã concretizou-se per-
to das 20 horas.

Durante três dias, sucederam-se os 
problemas com o ar condicionado e a 
CP decidiu cancelar as vendas de bilhe-
tes para vários comboios, com a empre-
sa a garantir que ia corrigir o problema 
no princípio de agosto. Duas semanas 
depois, quando os termómetros das car-
ruagens marcavam 38º, o Alfa Pendular 
que fazia a viagem de Lisboa a Braga teve 
uma avaria no ar condicionado. A avaria 
levou a empresa a informar os passagei-
ros que se encontravam naquele com-
boio que podiam ir buscar garrafas de 
água ao bar do comboio, sem pagar nada. 
Foi a única solução encontrada pela CP.  
A situação, que chegou também ao co-
nhecimento do Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores do Setor Ferroviário (SN-

TSF), não é inédita. Os problemas da CP 
não são de agora. A supressão de com-
boios em linhas regionais acontecem há 
vários meses. De acordo com o SNTSF, 
as avarias no ar condicionado, que são 
comuns e que afetam também os traba-
lhadores, conhecem-se mais agora por 
causa da comunicação social. Dias antes 
dos problemas noticiados, os sindicatos 
mais representativos do setor denuncia-
vam já, numa declaração conjunta, que a 
degradação decorria “de um conjunto de 
políticas erradas, assente no desmembra-
mento da CP em diversas empresas que, 
uma vez separadas, passaram a ter como 
objetivo os resultados individuais de cada 
uma, em detrimento do funcionamento 
do conjunto do setor comprometendo a 
componente pública do transporte fer-
roviário, a sua segurança, modernização 

As razões da indignação que vai fermentando, há longos anos, entre os passageiros da CP, desde que o serviço 
público ferroviário se começou a afundar numa linha curva de declínio como consequência do desinvestimen-
to de décadas por parte dos vários governos, voltaram a ser notícia no princípio de agosto. A vaga de calor que 
atingiu o país nos primeiros dias do mês passado destapou ainda mais as fragilidades da empresa pública e as 
queixas dispararam na página da CP no Facebook, no Portal da Queixa e na DECO.

Décadas de desinvestimento 
descarrilam CP

Estação de Santa Apolónia
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e desenvolvimento”. Nesse comunicado, 
as organizações representativas dos tra-
balhadores do setor destacavam também 
a redução “sistemática” e continuada das 
“verbas para a manutenção da infraestru-
tura e do material circulante (e muito me-
nos para aquisição de material circulante 
novo)”, o que se traduziria na degradação 
do serviço, “com constantes supressões e 
atrasos, sendo cada vez mais difícil con-
seguir cumprir os horários programados”.

30 anos de retrocessos

Em três décadas, os sucessivos governos 
e quatro pacotes ferroviários da União 
Europeia conseguiram catapultar Por-
tugal para o desonroso terceiro lugar do 
pódio das piores ferrovias da Europa. A 
consultora Boston Consulting, que avalia 
anualmente o desempenho dos sistemas 
ferroviários nacionais, atribuiu este ano 
a Portugal uma das mais baixas classifi-
cações, colocando-o em antepenúltimo 
lugar, à frente da Roménia e Bulgária. 
Em 2012 e 2015, o nosso país classifica-
va-se em penúltimo no indicador RPI 
(Railway Performance Index) que tem em 
conta três variáveis: a utilização da rede 
ferroviária (quer por passageiros, quer 
para mercadorias), a qualidade do servi-
ço (pontualidade e preço dos bilhetes) e 
a segurança (número de acidentes e de 
vítimas). A soma destes três aspectos dá 
um valor de 1,5 pontos a Portugal quando 
a média europeia é de 4,8 e os países mais 
bem classificados pontuam 7,2 (Suíça), 6,8 
(Dinamarca) e 6,6 (Finlândia). O estudo 
reforça algumas das conclusões de relató-
rios anteriores. Uma delas, que ajuda a ex-
plicar o péssimo resultado português, diz 
que existe uma relação entre o nível de 
investimento público e a melhoria do de-
sempenho do sistema ferroviário. Como 
o investimento em Portugal, e a própria 
manutenção, têm sido praticamente nu-
los na última década, não surpreende o 
fraco desempenho nacional no ranking 
europeu.

Um estudo da Infraestruturas de Portu-
gal, divulgado pelo Público em março des-
te ano, referia também que quase 60% das 
linhas de caminhos-de-ferro nacionais es-
tavam classificadas como “medíocres” ou 
“más” no que diz respeito ao seu índice de 
desempenho. E confirmava que as linhas 
consideradas medíocres eram aquelas que 
não tinham sido ainda modernizadas. Nos 
últimos quatro anos registaram-se, na 
rede ferroviária portuguesa, 22 descarrila-
mentos, 16 com comboios de mercadorias 
e seis com composições de passageiros. 
Metade destes acidentes aconteceram na 
linha da Beira Alta.

Já não nascem comboios em 
Portugal

Era mais fácil viajar no século XX do que 
no século XXI. O desmantelamento dos 
caminhos-de-ferro, sobretudo no inte-
rior do país, deu lugar a ciclovias, com 

estações transformadas em pousadas ou, 
quando não foi possível esconder o pas-
sado, barracões abandonados que recor-
dam um tempo em que a rede ferroviária 
era um dos principais meios de trans-
porte. Por essas linhas, os comboios que 
ajudavam a combater a despovoação e o 
isolamento exibiam a placa que todavia 
conserva a maioria das composições que 
circulam no país: “Fabricado por Sorefa-
me”. Até 2004, Portugal produzia mate-
rial circulante e boa parte da frota da CP, 
como todo o Metro de Lisboa e os primei-
ros 72 comboios do Metro do Porto, tinha 
origem na fábrica da Amadora. A empre-
sa, que havia sido nacionalizada durante 
o processo revolucionário, foi vendida 
no início da década de 80, quando con-
tava com 4100 trabalhadores e produzia, 
para muitos países, equipamentos para as 
áreas da energia e do transporte ferroviá-
rio. O óbito da Sorefame foi assinado pela 
canadiana Bombardier mais de duas déca-
das depois amputando assim a capacidade 

de Portugal produzir o material circulante 
que hoje necessita. Em 2005, quando os 
trabalhadores resistiam ao desmantela-
mento da empresa, a polícia de choque, às 
ordens de António Costa, então ministro 
da Administração Interna, cercou a So-
refame/Bombardier e carregou sobre os 
operários. Anos antes, as diretivas euro-
peias serviam de desculpa para que os su-
cessivos governos começassem a recusar 
trabalho à empresa e fossem comprando 
às multinacionais alemãs e francesas, ali-
mentando ainda mais a dívida externa.

Asfixia financeira condiciona CP

Quem apanhou a boleia da mediatização 
dos sucessivos problemas nos transportes 
ferroviários foi o CDS-PP que lançou os 
seus dirigentes mais conhecidos em via-
gens por diferentes linhas do país. No iní-
cio de agosto, Assunção Cristas alertava 
para o “colapso dos serviços públicos” e 
no dia 21, embarcava num comboio da Li-
nha do Oeste para declarar aos jornalistas 

que se havia deparado com o caos. No fim 
da jornada, exigia mais investimento e 
pedia que se reunisse a Comissão Perma-
nente da Assembleia da República para 
analisar a situação na CP. Apesar de falar 
de “hipocrisia política”, a líder do CDS-PP 
não se atreveu a recordar que o seu par-
tido, em conjunto com o PS e o PSD, teve 
cargos de responsabilidade na gestão des-
ta empresa pública nos últimos 30 anos. 
Manuel Queiró, ex-deputado deste parti-
do foi, aliás, presidente da CP entre 2013 e 
o ano passado. Um ano depois do início do 
seu mandato, durante o governo liderado 
por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, 
um relatório da empresa afirmava que “na 
sequência da redução do valor de indem-
nizações compensatórias atribuídas, dei-
xou de dispor de fundos suficientes para 
assegurar os seus investimentos”. No ano 
anterior, em 2013, a empresa dizia que 
só conseguia cumprir “um nível mínimo 
de investimentos, essencial para manter 
a segurança do material circulante e das 

instalações”, recorrendo às receitas pró-
prias. No entanto, no mesmo período, 
estas indemnizações compensatórias não 
deixaram de ser pagas à empresa privada 
Fertagus que utiliza comboios, linhas e 
estações do Estado. A CP ainda espera ser 
ressarcida pelos anos em que deixou de 
receber essas verbas compensatórias por 
cumprir serviço público, que, desde 2014, 
já vai em mais de 100 milhões de euros.

Hoje, é o próprio secretário de Estado 
das Infraestruturas que reconhece a fal-
ta de funcionários para a manutenção do 
material circulante. “Basta ver em termos 
de recursos humanos, entre 2010 e 2015 
os recursos humanos foram reduzidos em 
cerca de um terço. De 1.487 trabalhado-
res em 2010, em 2015 tínhamos 949 ao 
serviço”, assinalou aos jornalistas, depois 
de uma visita a uma oficina da EMEF, em 
Lisboa. De acordo com as contas da CP, o 
último ano em que houve investimentos 
significativos no material circulante foi 
em 2009. A partir de 2010 e dos sucessi-
vos pacotes de cortes e austeridade dos 

governos de José Sócrates e Passos Coe-
lho, os investimentos da CP foram reme-
tidos aos mínimos, nunca tendo chegado 
aos 20 milhões de euros anuais desde 
então. Mas, entre 2006 e 2009, mais de 
100 milhões de euros do investimento da 
empresa na frota (cerca de 150 milhões) 
foram destinados à aquisição de material 
circulante para o transporte de mercado-
rias – para a CP Carga, que o anterior go-
verno viria a privatizar seis anos depois, 
nas últimas semanas do seu mandato, 
por 53 milhões de euros: muito menos 
do que custaram as 25 locomotivas eléc-
tricas que chegaram à CP Carga em 2009.  
Esta realidade não mudou com o gover-
no liderado por António Costa. Apesar 
dos avisos sobre as carências graves na 
CP, a empresa gastou menos 240 milhões 
de euros do que tinha orçamentado para 
os últimos dois anos e meio. No mesmo 
período, o governo PS cumpriu e ultra-
passou as metas do défice impostas por 
Bruxelas. Segundo os números recolhidos 
pelo Dinheiro Vivo, mais de 18% da verba 
orçamentada em 2016, 2017 e até junho 
deste ano não foi utilizada, ou seja, 240,15 
milhões de euros. As Comissões de Traba-
lhadores da empresa apontaram para o 
envelhecimento da frota, que, em parte, 
já ultrapassou a sua vida útil. As compo-
sições da Linha de Cascais, por exemplo, 
têm 60 anos e ainda não foram lançadas 
diligências para que sejam substituídas.

Outro dado surpreendente foi revelado 
pela página AbrilAbril. Os custos para as 
empresas públicas de transportes com os 
swap do Santander pagavam o alargamen-
to do passe social a toda a Área Metropo-
litana de Lisboa (AML) até 2036. O valor 
anual representa hoje pouco mais de 5% 
dos custos para o Estado que representam 
os contratos swap que o Metro do Porto, 
Metro de Lisboa, Carris e STCP têm com o 
Santander e que ainda vão custar até 2027 
cerca de 1,2 mil milhões de euros. Ou seja, 
se os contratos fossem anulados, a pou-
pança permitia pagar esse alargamento 
durante os próximos 17 anos.

Privatização, receita para o 
abismo

Em entrevista ao Expresso, Assunção Cris-
tas defendeu a concessão a privados de 
espaços da ferrovia: “O destino dos com-
boios em Portugal pode ser outro”. Já o 
PCP e o BE denunciam que a “estratégia” 
de desinvestimento e degradação do ser-
viço servem o propósito de ganhar a opi-
nião pública para a privatização. O mes-
mo estudo da Boston Consulting Group 
que diz que Portugal tem das piores fer-
rovias europeias também mostra que não 
há uma relação direta entre qualidade do 
serviço e gestão privada. Pelo contrário, o 
Reino  Unido está a meio da tabela quan-
do na década de 70 era dos caminhos-de-
ferro com maior vitalidade. A privatização 
da infraestrutura em 1994 acabou por se 
revelar um desastre que saiu caro e parte 
do serviço acabou renacionalizado.

Trabalhador faz revisão da composição
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Como é que começa o seu trajeto artístico? 
Desenhava muito em criança?

Sim, eu sempre gostei de desenhar, também quando 
era pequena, mas, infelizmente, nunca apanhei ne-
nhum professor na escola que me estimulasse. Logo a 
seguir ao 25 de Abril, houve uma lufada de ar fresco 
mas, mesmo assim, nunca foi uma área prioritária no 
ensino público em Portugal. Também não havia nin-
guém na família que me tivesse servido de exemplo. 
Apesar de nunca ter tido um professor que me tivesse 
criado esse ‘bichinho’, sempre desenhei. Portanto, foi 
um caminho bastante indefinido. Quando cheguei ao 
10.º ano e tive de escolher a área curricular foi compli-
cado. Acabei por ir para a António Arroio e comecei a 
envolver-me mais porque era uma escola especializa-
da. Coincidiu também com uma altura muito impor-
tante da minha vida e que tem tudo a ver com o mo-
mento atual de ilustração dos livros de Álvaro Cunhal 

que foi tê-lo conhecido. Trabalhei com ele e acho que 
acabou por substituir aquele professor que nunca tive 
e transmitiu-me esta paixão.

Como é que o conheceu?

Já não era secretário-geral mas tinha o gabinete na sede 
do PCP e pediram-me para o ajudar a organizar aquela 
papelada toda, os arquivos, etc, para ele deixar o gabi-
nete todo arrumado, coisa que a secretária não conse-
guia fazer. Eu tinha 17 anos e era daqueles trabalhos de 
verão, um part-time, na altura estava no 12.º ano e só 
tinha três disciplinas. Tinha imenso tempo livre. Então, 
estive uns meses com ele e foi o suficiente para beber 
um pouco daquele conhecimento todo que ele tinha. 
Explicou-me coisas de pintura que eu mesmo na área 
da arte e design nunca tinha ouvido falar. De certos im-
pressionistas, de cor, de luz. A figura dele e tudo o que 
me dizia teve grande impacto. Eu era uma miúda e na al-
tura já desenhava. Depois, ainda trocamos alguns dese-
nhos. Eu mandava-lhe algum quando ele fazia anos, ele 
retribuia. Disse-me para eu nunca deixar de desenhar. 

E seguiu à risca.

Sim, mas foi um caminho complicado. Depois, fui para o 
ensino superior mas para a área de ensino. Tirei o curso 
para professora de educação visual. Na altura não tinha 
média para entrar na Escola Superior de Belas Artes de 
Lisboa que era para onde eu queria ir e só depois de ter 
acabado este curso superior na área da educação é que 
fui para a Escola Superior de Arte e Design das Caldas 
da Rainha. Fui para um curso mesmo de pintura que foi 
aquilo que sempre quis. Trabalhei e estudei durante seis 
anos mas, ainda assim, a ilustração não veio logo. Ainda 
andei na pintura, no desenho, na gravura. Envolvi-me 
muito na gravura porque a escola tinha excelentes con-
dições. Foram uns anos puxados. Já dava aulas e tentava 
ficar ali naquela zona do Oeste. Andei por todo o lado: 
Caldas da Rainha, Bombarral, Peniche. 

Foi então que veio a ilustração?

Não, andei perdida durante muito tempo (risos). A 
ilustração é algo que veio muito tarde. Havia qualquer 

SUSANA MATOS

Susana Matos lança este mês a ilustração do terceiro e último conto infantil de Álvaro Cunhal. “O Burro 
Tinha Razão”, escrito em 1935, é o mais recente trabalho artístico de um percurso estimulado pelas trocas 
de desenhos entre a ilustradora, ainda adolescente, e o dirigente comunista. Gosta de projetar nos outros a 
imaginação do que lê. Fazer sonhar e transformar através da arte são os objetivos da também professora de 
Educação Visual que já recebeu diversos prémios e menções honrosas em festivais nacionais e internacionais.

Ilustrar a imaginação 
de quem lê

Ilustradora Susana Matos



rentabilizar. E sou mãe. A maior parte do tempo vai para 
aí mas também estou com um regime especial na escola 
em meia jornada. E depois é a organização do tempo. 
Às vezes quanto menos tempo se tem mais se consegue 
rentabilizar. No trabalho de ilustração nem sempre tens 
de estar com o papel à frente. A cabeça está sempre a 
pensar ainda que estejas com alunos ou noutro contex-
to. Estás a passear e estás sempre à procura de ideias.

Como é que funciona o seu processo criativo?

Primeiro ando aos papéis, cheia de medo de não fazer 
algo de jeito (risos) e depois as coisas vão-se unindo. 
Normalmente, nunca faço os desenhos todos, não con-
sigo organizar um projeto de um livro inteiro. Faço uma 
divisão do texto e vou pensando ilustração a ilustração. 
Não consigo, por exemplo, parar e ter ideias para as pá-
ginas todas porque é um desgaste muito grande. A parte 

de teres ideias é a parte mais desgastante, mais exigen-
te. Vou fazendo um desenho e quando estou a acabar en-
tro numa parte já muito automática, em que não preciso 
de pensar naquilo porque estou a encher o desenho. É 
uma coisa que é mais técnica.

Quando é que surge a ideia de ilustrar os 
contos de Álvaro Cunhal?

Foi um convite da editora Página a Página. É uma 
ideia com alguns anos e agora que me sinto mais pre-
parada saiu. Eles gostaram e houve uma boa aceitação 
de “Os Barrigas e os Magriços” e depois surgiram os 
outros dois. Este primeiro é de 2001 e os outros dois 
são de 1935 “O Burro Tinha Razão” e 1937 “História 
de um Gordo Chinês que Estava de Barriga para o Ar”. 
Os dois primeiros têm uma mensagem mais humana, 
mais social. Este último, não. O Burro Tinha Razão 
fala um pouco da nossa atitude perante a vida, da 
nossa persistência, da preguiça. Houve alguma difi-
culdade porque os textos são muito antigos e às vezes 
a linguagem não é a mais atual, pode haver alguma 

coisa na pintura que eu achava muito fechado. Aquele 
ambiente das galerias. Acontece em todas as áreas mas 
havia qualquer coisa que me gerava alguma frustração 
que era estar a desenhar e a pintar para um círculo fe-
chado. Ou seja, se eu não tivesse amigos e familiares da 
área da pintura era difícil penetrar. E pensava: estamos a 
trabalhar aqui para quê? Durante o curso, a arte urbana 
estava fora de questão e a arte social era-lhes distan-
te. Apesar de ter feito trabalhos abstratos e surrealistas 
nunca me senti à vontade.

Quando é que se dá o clique? 

Entretanto, fui dar aulas para o 1.º ciclo e foi quando 
consegui ficar efetiva, o que coincidiu com o nascimento 
do meu primeiro filho. Fiquei na amadora, no Casal São 
Brás. Estive lá três anos e estive com uma colega que 
tinha uma coleção de livros infantis incrível. Eu traba-
lhava muito com ela e mostrava-me os livros que usava 
nas aulas. Foi numa altura em que a ilustração começou 
a ganhar bastante importância. As pessoas não compra-
vam os livros já só pelo autor mas também pela ilus-
tração. Surgiu a Kalandraka, a Planeta Tangerina, uma 
série de boas editoras de livros ilustrados. Acho que foi 
aí. Comecei a ler muitos livros ao meu filho e ganhei o 
embalo. Pensei, é mesmo isto. Porque está ligado à lite-
ratura e faz-te sonhar um bocadinho. E, claro, depois, 
trabalhar a infância, uma área que eu já trabalhava no 
dia-a-dia. Havia ali uma ligação entre dois mundos que 
me eram próximos e desde logo é mais democrático. 
Chegas às pessoas, as pessoas percebem o que estás a 
fazer, não te fechas. 

Sente que o seu trabalho artístico ganhou 
uma função a partir do momento em que 
passou a ilustrar as palavras de outros?

Sim, as pessoas não têm que ir a nenhum sítio especí-
fico, não têm de ir a cocktails, vestidas de não sei quê, 
para pegarem num livro e compreenderem a tua ilus-
tração. Depois, sempre houve uma separação. A ideia de 
que a ilustração é uma arte menor, fazer uns bonecos 
para preencher uma folha de um bocadinho do texto. 

Acha que essa ideia já foi superada?

Sim, a ilustração já não é nada disso. Agora está na 
moda. Há muita gente a ilustrar. 

Qual é o primeiro livro que ilustra?

O primeiro foi um prémio. Concorri para o Prémio Na-
cional de Ilustração da Câmara Municipal da Trofa que 
é uma iniciativa que hoje em dia está muito reconheci-
da. A Câmara investiu nisso e atualmente até o prémio 
tem um valor monetário maior. É engraçado. Na altura, 
davam 1500 euros à melhor história e 500 à melhor ilus-
tração. Hoje, não. Até isso mudou. Eu concorri e ganhei 
o prémio Matilde Rosa Araújo. Tínhamos de ilustrar um 
excerto e quem ganhasse ia ilustrar o conto vencedor 
que foi o meu primeiro livro: “Sebenta Esquecida, de 
Tomé Cabeça na Lua”. Depois, a partir daí foram peque-
nas edições, coisas com amigos, e três livros da verbo. 
Esses tiveram mais projeção com uma tiragem maior. 
Dois do Alexandre Honrado e um da Maria Teresa Maia 
Gonzalez. 

Não deve ser fácil conciliar o ensino com a 
ilustração.

Acho que todos temos o mesmo problema. Que é falta 
de tempo (risos). Mas consigo, sim. É uma questão de 

estranheza com certas expressões. Mas gostei bas-
tante porque é uma criança que está a sonhar e então 
leva-te para um mundo surreal e eu gosto muito de 
trabalhar o surreal. Os outros são mais terra a terra.

Falava da importância da arte ligada às 
pessoas. Vê a ilustração com esse poten-
cial transformador de transmitir ideias?

Para mim as coisas não são separáveis. Os livros do 
Álvaro Cunhal obviamente são políticos. Mas para 
mim tudo é político. A partir do momento em que 
vês um desenho ou lês um livro que te obriga a criar, 
a imaginar ou a dar uma opinião, tudo isso é político. 
Mesmo os livros que não falam de explorados e ex-
ploradores mas da relação de uma mãe com um filho, 
da relação de uma professora com a escola, tudo isso 
é político também. É como quando vejo um filme. 

Gosto de sair do cinema e pensar que já não sou a 
mesma pessoa. Que mudei um bocadinho.

Gostava de conseguir também mudar 
um bocadinho dos que vêem as suas 
ilustrações?

Esse é o meu objectivo porque senão não vale a pena. 

Para quem se interesse por ilustração quem 
é que recomendaria?

Tenho descoberto coisas fantásticas. Por exemplo, são 
grandes referências a Joana Consejo, a Rebeca Dautro-
mer, a Beatrice Alemagna e o Daniel David Alvarez que 
ganhou agora o Ilustrarte. Em Portugal, o Bernardo P. 
Carvalho é um ilustrador que eu gosto. Não só pelos 
desenhos. Gosto, sobretudo, do processo. É muito ver-
sátil, muito flexível. Faz muitas coisas diferentes, não 
esgota. Usa muitas técnicas diferentes. Ora vai buscar a 
caneta de feltro, ora vai buscar o desenho feito digital-
mente. Fazem-se coisas incríveis hoje em dia.

entrevista  9a Voz do Operário
SETEMBRO 2018

Um dos desenhos da ilustradora
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Metro de Lisboa quer 
pagar expansão da rede 
com fundo de pensões

TRANSPORTES

fez obras profundas de reabilitação, colocou o imóvel 
à venda dentro de valores de mercado e multiplicou 
por muitas vezes o investimento inicial tudo de acordo 
com a legalidade e se o filme não tivesse descambado 
para a escabrosidade ninguém teria dado por ele, tão 
formatado está com o processo de produção privada 
da habitação e se não estivéssemos já quase resigna-
dos perante o desaparecimento da produção pública.

É idêntico o objetivo da atividade destes dois seto-
res que através da indústria da construção civil deve-
riam fornecer alojamento para o maior número, por 
venda ou aluguer, num mercado assimétrico entre as 
caraterísticas da oferta e as necessidades da procura.

E se para a iniciativa privada, onde a oferta é su-
perior à procura, é fácil aos promotores imobiliários 
estabelecer o valor das rendas ou das vendas, pois bas-
ta colocá-lo nos níveis máximos do mercado e espe-
rar (especular) até que apareça alguém que o aceite, 
pressionado pela necessidade, atraído pelo prestígio 
do sítio ou da obra e também, possivelmente, para es-
pecular por sua vez.

Bem diferente se passam as coisas no setor públi-
co, pois aí a oferta depende dos recursos disponíveis 
no Orçamento do Estado, a procura abrange estratos 
da população diversificados e exige que as regras de 
atribuição de fogos, por aluguer ou venda, sejam pre-

viamente conhecidas e escrutináveis.
Até hoje esses critérios de atribuição têm seguido 

diversos processos de abordagem: o sorteio, a forma 
mais aleatória e, portanto, mais injusta de resolver 
o problema; o leilão, recentemente aplicado em Lis-
boa, com estrondoso fracasso e não admira que assim 
tenha sido visto que a ação competitiva eleva natu-
ralmente os preços ao nível de os de mercado; a atri-
buição prioritária, com discriminação positiva para 
aqueles que vivam em barracas, que forem atingidos 
por catástrofes ou por exigências de obras públicas; e, 
finalmente, o concurso público, aberto e conducente a 
uma prioridade que tem por base, entre outros, fato-
res como a constituição familiar e o conjunto dos seus 
rendimentos.

A gravidade do problema do alojamento para o 
maior número exige a mobilização de todos os recur-
sos e processos e aqui se chama a atenção para um que 
parece esquecido ou malquisto pela governação atual:

O movimento cooperativo, para que volte a apare-
cer na fachada de muitas casas, por esse país fora, um 
azulejo a dizer “construída pela cooperativa… a Nossa 
Casa” (ou qualquer outra), mas para isso é necessário 
que a banca pública se responsabilize e afaste a ga-
nância do lucro fácil.

Francisco Silva Dias

... casas para o 
maior número
Ainda há bem pouco tempo um episódio abalou a opi-
nião pública, assumiu furor de escândalo, já passou, 
vai ser esquecido e é muito provável que dele não se-
jam extraídos fundamentos para novas políticas ou 
correção de velhas políticas:

Alguém com responsabilidade no governo da cida-
de pede um empréstimo à banca, adquire um imóvel, 
promove a saída de quem lá habitava ou trabalhava, 

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa (ML) acu-
sam a administração de desviar o fundo de pensões para 
as obras de expansão da rede. A empresa tinha assina-
do um acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, em 
2003, para a cedência dos terrenos de Sete Rios, onde 
está o atual terminal da Rede Expressos. O protoco-
lo tinha o objetivo de criar um fundo de pensões para 
os trabalhadores com a valorização dos terrenos que a 
empresa quer agora vender para as obras de prolonga-

mento do metro. De acordo com os documentos a que 
A Voz do Operário teve acesso o protocolo foi assinado, 
em dezembro de 2003, entre o ML e a Câmara Municipal, 
presidida então por Santana Lopes, que cedia a utiliza-
ção de parte dos terrenos de Sete Rios, com um total de 
60.250 m2, que se mantinham propriedade da empre-
sa. Os terrenos que estavam praticamente inutilizados 
valorizaram com a transferência do terminal de auto-
carros do Arco do Cego para Sete Rios. Nos documentos 

do gabinete da presidência de Santana Lopes, recebidos 
pel’A Voz do Operário, pode ler-se que a empresa pre-
tendia “promover a valorização imobiliária de ativos da 
empresa com vista à constituição de um fundo de pen-
sões visando garantir parte das suas responsabilidades 
com complementos de reforma dos seus trabalhadores”. 
Este fundo, segundo assumiram fontes oficiais ao diário 
i, não chegou a ser criado. A empresa confirmou ao mes-
mo jornal a intenção de venda dos terrenos. “O ML tem 
em desenvolvimento o processo tendente à alienação do 
seu património não afeto à operação que não seja estra-
tégico, nem se preveja que venha a ser, no qual se inclui 
o terreno de Sete Rios”. Questionada várias vezes sobre 
o valor atual dos terrenos a ML diz apenas que “qualquer 
referência a valores não passa de uma estimativa que 
será ajustada de acordo com a maturidade do processo 
de alienação”. E sobre o destino das verbas, fonte oficial 
da ML diz que a empresa “só poderá responder a essa 
matéria caso se venha a concretizar a alienação desse 
património”. No entanto, alguns trabalhadores ouvidos 
pelo i dizem que foi transmitido pela empresa que as 
verbas seriam canalizadas para financiar parte das obras 
de expansão da rede do metro. O mesmo já foi noticia-
do pelo Jornal de Negócios. Face a isso, a Comissão de 
Trabalhadores já enviou cartas a alertar e a denunciar 
o caso junto dos ministros das Finanças e do Ambiente, 
do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando 
Medina, da presidente da Assembleia Municipal, Helena 
Roseta, assim como para todos os partidos na autarquia 
de Lisboa. As denúncias foram enviadas há meses e até 
agora os trabalhadores ainda estão à espera de resposta. 
Por isso, avisam já que caso a empresa não use as verbas 
para criar o fundo de pensões, vão avançar para greve. 
A criação de um fundo de pensões foi anunciada pela 
empresa em 2007, na altura com um valor de 20 milhões 
de euros. Desta forma, o Metro de Lisboa cumpria o con-
trato com os trabalhadores, que previa o pagamento de 
um subsídio ou complemento de pensão de reforma por 
cada ano de serviço.

Trabalhadores do Metro de Lisboa
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Cláudia Moura
Vice-presidente da Direcção da APPA

Fruto da movimentação popular, a partir de ini-
ciativas da Associação do Património e da Popu-
lação de Alfama (APPA), o debate sobre o local 
onde deverá ser construído o Museu Judaico de 
Lisboa ganhou visibilidade, recolocando interro-
gações sobre o que se pretende fazer com o Largo 
de São Miguel e com Alfama.

As respostas cabem, claro, aos órgãos deci-
sores, em especial os que saíram do voto popu-
lar. Mas a especulação imobiliária e o turismo 
desenfreado estão a apossar-se de Alfama e as 
responsabilidades políticas permanecem na pe-
numbra. Nestas circunstâncias, ainda mais valor 
ganha a resistência organizada das pessoas que 
fazem o bairro.

Alfama sempre recebeu migrantes e visitantes, 
fez deles amigos, acolheu-os no seu seio. A co-
munidade judaica faz parte da história do bairro. 

Defender outra localização para o Museu, em 
Alfama, é mostrar preocupação com o presente e 
com o futuro. Não há outro qualquer fundamento.

Ao contrário do preconizado por alguns, a 
questão acabou por ser levada a debate em di-
versas sedes. A população ampliou o alerta da 
APPA e de outras associações e envolveu-se 
activamente numa batalha com alto valor sim-
bólico. 

Erguer ali o Museu, tal como está projectado, 
teria consequências directas na descaracteriza-
ção do largo e do bairro. Parar as demolições e 
mudar a localização do Museu deve ser o ponto 
de viragem para enfrentar o «terramoturismo».

A APPA procurou em vão o diálogo com a Câma-
ra Municipal de Lisboa para mudar este projecto. 

O abaixo-assinado «Museu Judaico – Em Al-
fama? Sim! No Largo de São Miguel? Não!» 
juntou cerca de mil assinaturas. Corre um se-
gundo, intitulado «Queremos casas no Largo 
de São Miguel», já com mais de 400.

Para evitar prejuízos irreparáveis, a APPA in-
terpôs uma providência cautelar. Em Junho, o 
Tribunal Central Administrativo Sul determinou 
a suspensão da eficácia das deliberações da CML 
sobre esta obra e a não demolição dos edifícios 
visados.

A CML tem agora mais uma oportunidade para, 
em actos, mostrar empenho em interromper a 
expulsão dos moradores.

Há uma réstia de esperança. Contamos com 
a população, para que ela se concretize. Podem 
contar com a APPA, fiel ao objectivo para que foi 
criada: defender o património e a população 
de Alfama, defender um bairro com gente.

Contentores cheios, móveis e entulho preenchem os 
passeios do concelho de Almada desde junho. A reco-
lha já não é diária, a limpeza dos caixotes nem sem-
pre acontece. Deixou de ter dia e hora marcados. Uma 
situação que se alastra do centro do concelho às fre-
guesias da Costa e da Charneca da Caparica, onde a in-
dignação se fez sentir, especialmente junto às praias 
e aos restaurantes já que muitos proprietários se vi-
ram obrigados a pôr mãos à obra para mudar os sacos a 
transbordar. “Naqueles dias quentes de agosto isto era 
a selva”, comenta um proprietário que não se identifica 
por temer represálias “numa terra onde até as gaivotas 
se conhecem”. No desfecho de um verão com tempe-
raturas baixas, em que a afluência às praias da cidade 
foi menor, acrescenta que não compreende  “a preocu-
pação desta nova presidente com a poluição, quando 
há lixo espalhado na areia, um cheiro nauseabundo à 
porta de casa e a bicharada faminta” à volta dos con-
tentores. No mesmo sentido, do centro de Almada, 
Renata Candeias diz-se confusa com as flutuações do 
executivo do PS que pôs fim aos 40 anos de mandato 
da CDU à frente da Câmara Municipal nas autárquicas 
de 2017. “O que eu acho estranho é a mudança de argu-
mento antes e depois das eleições, especialmente nas 
redes sociais. Antes era incompetência da CDU, hoje é 
falta de civismo das populações”, acusa a almadense 
que lembra que a cidade da margem sul do Tejo “tem 
um problema com baratas e outros tipo de pestes” e 
que a irregularidade na recolha do lixo só não tomou 
proporções maiores para a saúde pública porque, re-
força, “as temperaturas têm estado mais amenas este 
ano”. No centro da Costa da Caparica, junto à Rua dos 
Pescadores, o cenário repete-se. “Há três contentores 
à minha porta, invariavelmente a abarrotar. Além dos 
moradores, servem, pelo menos quatro restaurantes, 

ALMADAMUSEU JUDAICO DE LISBOA

Caos na recolha do lixo 
obriga STAL a desmentir 
autarquia

Museu Judaico 
de Lisboa e o 
futuro do Largo 
de São Miguel

Autarquia despediu 51 trabalhadores da limpeza

a Voz do Operário
SETEMBRO 2018

três geladarias e dezenas de lojas”, descreve Sofia Al-
meida, a morar na cidade há quase dois anos. “Che-
gamos ao ponto de abrir a janela e termos a sensação 
que moramos dentro do contentor, tal é o cheiro dos 
restos de comida e os líquidos que saem por fora e fi-
cam ali ao deus-dará”, critica. “Não é que me preocu-
pe mais com os turistas do que com os moradores, mas 
envergonha-me ver os estrangeiros que estão hospe-
dados nos hotéis e nos alojamentos para surfistas a 
tapar o nariz e a fotografar para partilhar nas redes 
sociais”, remata a moradora do rés-do-chão que, de 
semana a semana, desperta às 2 da manhã quando os 
poucos trabalhadores da limpeza da Câmara de Alma-
da, desinfetam a calçada e lavam os caixotes. Ques-
tionada pela comunicação social, a autarquia liderada 
por Inês de Medeiros admite “dificuldades na recolha 
de resíduos” e aponta o dedo à frota “notoriamente 
obsoleta e a necessitar de ser renovada” que atribui 
ao anterior executivo. Declarações que mereceram 
um desmentido público do Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administração Local (STAL) que, em 
comunicado, desmente que a autarquia tenha lançado 
qualquer concurso para a aquisição de novos camiões 
do lixo e acrescenta que o município cancelou o con-
trato para a reparação das 23 viaturas avariadas que 
limitam a recolha de lixo às cinco que ainda funcio-
nam. Perante as reclamações que inundam o Portal da 
Queixa da autarquia, o STAL mantém a exigência da 
integração imediata dos 51 trabalhadores da limpe-
za pública e urbana que a Câmara despediu no fim de 
abril, alegando que os mesmos não faziam falta, para 
em junho recorrer a uma empresa privada para o tra-
balho sazonal de limpeza das praias, que ainda assim, 
motiva queixas dos habitantes e dos comerciantes do 
concelho. 
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Sofia Riachos

Entre avanços e recuos, professores e Ministério da 
Educação voltam à mesa das negociações a 7 de setem-
bro, dez dias antes do regresso às aulas. “Não vamos 
para negociações discutir o tempo que está em causa, 
mas sim o modo e o prazo em que a recuperação dos 
nove anos, quatro meses e dois dias será feita. Se não 
for possível fazê-lo com este governo, será com o se-
guinte”, manifestou Luís Lobo, dirigente da FENPROF, 
mandatada por 96,4% dos docentes para continuar a 
exigir a contabilização total do tempo de serviço que 
o primeiro-ministro, António Costa, voltou a recusar, 
em agosto, numa entrevista ao Expresso. A FNE tam-
bém não recua. “Está nas mãos do Governo evitar que, 
logo nos primeiros dias, haja perturbações nas escolas, 
porque não deixará de haver perturbações se os pro-
fessores não sentirem que há respostas concretas de 
uma vez por todas”, avisa o líder João Dias da Silva que 
equaciona avançar com uma paralisação na primeira 
semana de outubro, na mesma linha da FENPROF que 
ameaça “lutar até ao último pingo de suor por aquilo 
que é justo”. Um braço de ferro que o governo minori-
tário do PS também trava, dentro de portas, com o BE 
e com o PCP que reiteram que a reivindicação dos pro-
fessores é para cumprir uma vez que consta do Orça-
mento do Estado de 2018, aprovado na lógica das posi-
ções conjuntas que asseguram a maioria parlamentar. 
“No debate do Orçamento, surgiu essa discussão e foi 
aprovada uma norma que não diz que o tempo passa-
do deve ser contado. Mandata o Governo para negociar 
com os sindicatos uma solução que tenha em conta a 
situação económico-financeira do país”, alega o pri-
meiro-ministro numa ideia que já foi repetida pelo Mi-
nistério da Educação e que Jerónimo de Sousa desmon-
ta. “Basta olhar para o orçamento em vigor. É verdade 
que o PS, inicialmente, apresentou uma proposta” que 
aludia à “contagem de tempo de trabalho mas, a verda-
de é que no OE” o que consta é “a contagem do tempo 

do trabalho dos professores. Uma diferença de uma le-
tra, mas que tem um grande significado porque de não 
é a mesma coisa que do”, esclarece o secretário-geral 
comunista. Catarina Martins também sai ao ataque. Na 
antecâmara das negociações da proposta de orçamento 
para o próximo ano, a bloquista diz que “é uma questão 
de confiança”. 

Uma questão de números

Seis anos e meio separam os dois lados da barricada. A 
proposta mais recente do governo é que os professores 
recuperem apenas dois anos e dez meses dos mais de 
nove anos de tempo serviço congelado. A secretária de 
Estado da Educação, Alexandra Leitão mantém que o 
executivo nunca se comprometeu com nenhuma recu-
peração integral,  diz-se “disponível para continuar a 
dialogar” e acusa os sindicatos de “permanecerem no 
seu ponto inicial”, ignorando os constrangimentos fi-
nanceiros. O preço da medida para os cofres do Esta-
do continua a ser uma incógnita com divergências de 
milhões entre sindicatos e governo. A pergunta tam-
bém tira o sono ao Presidente da República que, apesar 
de ter adiado os sucessivos pedidos de audiência das 
estruturas sindicais para o fim das negociações, terá 
questionado o governo sobre os custos associados à 
contagem do tempo de serviço dos docentes que, em ju-
lho, o ministério das Finanças estimava num “aumento 
da massa salarial de 635 milhões por ano”. Previsões 
contestadas pelos sindicatos que acusam o governo de 
“brincar com os números” e questionam a autentici-
dade das contas “insuficientemente fundamentadas” 
que não incluem nem os “milhares que se irão aposen-
tar nos próximos anos”, nem o número de professores 
que progridem por mês e não por ano. Sob a ameaça de 
um arranque do ano letivo conturbado, a tutela com-
prometeu-se a levar novas contas. Os sindicatos já se 
mostraram disponíveis para fasear o descongelamento 
até 2023. Cerca de 81% concordaram que a contagem 
possa ser feita para os efeitos de aposentação. 

Arranque do ano 
nas mãos do governo

EDUCAÇÃO

Professores exigem contabilização do tempo total de serviço

Monstruosidades, 
de José Viale Moutinho
(c/ ilustrações de Alberto Péssimo)

Escritor com vasta e diversificada obra, que vai 
do romance ao conto (onde o seu virtuosismo 
imagético encontra mais adequada respiração), 
passando pelo ensaio histórico e biográfico, a 
gastronomia, a poesia e o teatro; autor inquieto 
e socialmente empenhado, com uma escrita que 
expressa de modo original as pulsões hodiernas, 
transportadas com subtil sageza para a sua pro-
sa ficcional, mormente para os seus contos onde 
o real convive com a ironia, a crueza, o nonsense 
mais exuberante, numa mescla de surrealizantes 
matizes discursivos pelos quais a sua imaginação 
se espraia, nos textos mais conseguidos, em ágeis 
ressonâncias sintácticas.

Neste livro Viale Moutinho atinge um dos mais 
altos patamares da sua prosódia, em textos que 
se lêem de um fôlego tal o vigor da  linguagem, 
a dextra estrutura narrativa, esse fluxo expositivo 
do fantástico que nos envolve e seduz.  

Contos como A Traição da Mulher do Bombeiro, 
O Castelo do Mau Vizinho, O incêndio no velho alfar-
rabista e Negócios com o Demónio, se nos remetem 
para uma memória esparsa dos imaginários que se 
atrela aos contos mágicos da infância, aos mitos 
do bestiário ancestral, às crenças em Demónios, 
Bruxas e Duendes, até ao universo kafkiano nos 
ambientes, na caracterização das personagens, no 
sórdido e no absurdo que organizam esta escrita e 
a fazem rara e dúctil.

Vinte e oito textos constituem este Monstruosi-
dades, pequenas pérolas que acrescentam mais um 
título ao singular projecto ficcional de um autor 
cujo labor literário atravessa as zonas fronteiriças 
do Norte e encontra eco merecido nessa extensão 
da língua que a Galiza, orgulhosamente e de modo 
identitário, cultiva. Espaço onde a obra de José Vi-
ale Martinho recolhe o merecido reconhecimento 
crítico que entre nós, atados a atávicas distracções 
lhe vai, incompreensivelmente, escapando.

Do conto A Tragédia dos Hipócritas, e em jeito de 
abrir apetite à leitura de Monstruosidades, respi-
go este naco de bom e inteligente humor: Senhor 
guarda municipal, reclamava um espectador, o que 
estão aqui a fazer estes crocodilos? O guarda gordo, 
que palitava os dentes, disse sem fechar a boca:

- Choram, senhor popular, pois não lhes vê as 
lágrimas?

Domingos Lobo

A VOZ 
dos livros
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É já no dia 19 de setembro que as associações e federa-
ções de táxis vão protestar em frente à Assembleia da 
República contra a promulgação do diploma que regula 
as plataformas eletrónicas de transporte – como a Uber e 
a Cabify – pelo Presidente da República, de quem exigem 
um pedido de fiscalização da constitucionalidade – o que 
se afigura, no mínimo, muito improvável. Para além da 
manifestação nacional, em Lisboa, estão ainda agendadas 
concentrações no Porto, em Braga e em Faro, informam 
a Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e a Associação Na-
cional de Transportadores Rodoviários em Automóveis 
Ligeiros (ANTRAL), em comunicado. O Presidente da Re-
pública promulgou a 31 de julho a lei relativa ao “regime 
jurídico da actividade de transporte individual e remune-
rado de passageiros em veículos descaraterizados a partir 
de plataforma eletrónica”, apesar de, em nota publicada 
na página da internet da Presidência da República, re-
conhecer que apenas de forma “limitada” tomaram em 
atenção “os [seus] reparos feitos em 29 de abril de 2018”. 
O presidente da FPT, Carlos Ramos, lamentou a decisão 
de Marcelo. “Com surpresa e desalento, a FPT não encon-
tra coerência nesta promulgação agora concretizada ten-
do em conta o enquadramento feito pelo próprio Presi-
dente da República para justificar o seu veto na primeira 
proposta aprovada pelo Parlamento”, reagiu numa nota.

Depois de uma primeira tentativa falhada, PS, PSD e 
CDS-PP conseguiram fazer passar por Belém a sua pro-
posta que visa liberalizar a operação das plataformas de 
transporte, como as transnacionais Uber e Cabify, em 
circunstâncias de concorrência desleal face ao táxi.

Em março passado, estes partidos acordaram, na Co-
missão de Economia, Inovação e Obras Públicas da As-
sembleia da República, um texto legislativo que deixou 
de fora as principais reivindicações do setor do táxi – 
que passam por regras iguais às que são impostas aos 

profissionais do táxi, como a definição do número má-
ximo de veículos afetos às plataformas (contingentes), 
a regulação dos preços e exigências iguais em matéria 
laboral, de veículos e de formação entre os motoristas 
que trabalham para estas e os taxistas.

O PCP opôs-se a esta liberalização que põe em risco 
todo um setor de base nacional e abre caminho à im-
plantação de grupos económicos multinacionais que, 
noutros países, aproveitaram a sua escala para se torna-
rem monopolistas no transporte de passageiros em veí-
culos ligeiros. O BE avançou com uma iniciativa que, em 
algumas matérias, vai ao encontro das reivindicações do 
setor, como nos contingentes, ainda que vá no sentido 
de liberalizar a actividade das plataformas eletrónicas, 
nomeadamente em matéria de preços.

Recorde-se que estas transnacionais operam em Por-
tugal de forma ilegal desde 2014, inclusive com decisões 
judiciais nesse sentido. Para além de algumas multas 
aos seus parceiros locais, que em muitos casos não fo-
ram sequer pagas, a ação das autoridades nacionais tem 
sido marcada pela passividade face às reiteradas viola-
ções da lei nacional.

Mytaxi desapontada

A ‘mytaxi’, empresa líder europeia em serviços digitais 
de reserva de táxis, manifestou-se desapontada peran-
te a promulgação da lei das plataformas eletrónicas de 
transporte em veículos descaraterizados, considerando 
ser demasiado desigual face à regulamentação existente 
para o setor do táxi, mantendo-o em “clara desvanta-
gem perante as plataformas TVDE”. A empresa de reser-
vas eletrónicas do serviço de táxi, reagiu num comuni-
cado sublinhando que “enquanto aplicação que trabalha 
diretamente com a indústria do táxi, a ‘mytaxi’ vai con-

tinuar a defender e a apoiar os profissionais do setor” e 
entende que este é o momento para “para concretizar 
uma efetiva atualização da regulamentação aplicável 
ao setor do táxi, de modo a torná-lo mais competitivo 
e com maiores benefícios, tanto para passageiros como 
para motoristas e empresários”.

Nova Iorque limita empresas como a Uber

O órgão legislativo da cidade de Nova Iorque aprovou 
um pacote regulamentar que proíbe a emissão de no-
vas licenças para veículos de aluguer com condutor e 
cria um salário mínimo para os motoristas das plata-
formas eletrónicas de transporte como a Uber, segundo 
o Washington Post. Com a aprovação das novas medi-
das, os motoristas conseguem uma importante vitória, 
depois de vários anos a denunciar que os seus salários 
os colocam abaixo do limiar de pobreza. Os engarrafa-
mentos de trânsito na cidade de Nova Iorque têm-se 
agravado nos últimos anos, coincidindo com o aumento 
do número de veículos ao serviço da Uber e da Lyft. Se-
gundo um estudo encomendado pela Comissão de Tá-
xis e Limusinas da Cidade de Nova Iorque, os motoris-
tas deviam receber 17,22 dólares por hora para levarem 
para casa o equivalente ao salário mínimo de 15 dólares, 
tendo em conta as despesas inerentes ao veículo e aos 
impostos que lhes são imputados.

Segundo as notícias publicadas na imprensa nova
-iorquina, o anúncio destas medidas gerou de imediato 
uma onda de protestos por parte de empresas como a 
Uber, que alertaram para os efeitos imediatos ao limi-
tar-se a circulação deste tipo de transportes e avisaram 
que entre os mais afetados estão os passageiros que se 
movimentam em Manhattan e no centro da cidade, bem 
como os moradores da periferia.

Protestos contra Uber

Marcelo promulga lei 
que discrimina táxis

TRANSPORTES
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Marco Teruggi

Estabilizar. Essa palavra condensa a 
vontade de milhões. Que a economia 
deixe de ser cenário de batalhas e re-
trocessos. Estabilizar os preços, o dó-
lar, o abastecimento de medicamentos, 
dinheiro, transporte, electricidade. É o 
centro diário de debate na Venezuela 
quando não acontecem eventos catas-
tróficos que procuram precipitar a situa-
ção. O último foi a tentativa de assas-
sinato com drones de Nicolás Maduro, 
do Estado-Maior General das Forças Ar-
madas e de representantes dos poderes 
públicos. Havia outro preparado, me-
nos difundido: o desmantelamento de 
um plano de assassinato de dirigentes 
chavistas, batizado de Operação Caín. 
Entretanto, o governo tomou um con-
junto de medidas económicas para en-
frentar a situação que serão implemen-
tadas por passos até ao fim deste mês. 
Trata-se de uma jogada importante num 
cenário em que todo o tempo conta. A 
primeira decisão foi a derrogação da lei 
do regime cambiário aprovado em 2003 
para enfrentar a fuga de capitais. Qual-
quer pessoa natural ou jurídica poderá 

subsídio direto para quem tenha um 
veículo e a internacionalização do pre-
ço da gasolina para os restantes. Pro-
cura-se, assim, tirar rentabilidade ao 
negócio do contrabando e evitar que o 
custo recaia sobre as diferentes áreas 
da economia venezuelana.

Existem ainda outras medidas como 
o aumento para 16% do IVA em bens 
de consumo que não sejam de primei-
ra necessidade e a cobrança de 1% nas 
transações financeiras de contribuin-
tes especiais e a decisão do governo 
de cobrir os salários das pequenas e 
médias empresas por três meses de-
vido ao aumento dos rendimentos dos 
trabalhadores. É também por isto que 
Nicolás Maduro diz que agora os pe-
quenos e médios empresários não têm 
qualquer desculpa para aumentar os 
preços acima do tabelado por lei.

Contra esse prognóstico, alguns 
advertem sobre o impacto que terá a 
desvalorização da moeda, o efeito em 
cadeia que pode vir a ter o próximo au-
mento da gasolina ainda que subsidiada, 
também a dúvida acerca do desapare-
cimento do mercado ilegal de câmbio 
que tem consequências nefastas sobre 
os preços, a impossibilidade de chegar a 
acordos com os grandes grupos econó-
micos que são parte da coluna vertebral 
da desestabilização económica e a ló-
gica especulativa transversal na econo-
mia. Existe outro ponto, central: todas 
estas medidas dão-se num contexto de 
um violento conflito político e económi-
co tanto nacional como internacional. 
Os Estados Unidos puseram em marcha 
e incrementaram de maneira declarada 
uma série de sanções, ou seja, ataques, 
para bloquear a economia venezuela-
na. Vão procurar redobrá-las para evitar 
qualquer tipo de estabilização económi-
ca e continuar o desgaste para capitali-
zar com as consequências que isso gera. 
Contam com aliados venezuelanos e es-
trangeiros como o caso paradigmático 
da Colômbia, onde se anunciou, aquan-
do da visita do secretário de Defesa nor-
te-americano, que aportará a embarca-
ção USS Comfort sob o argumento de 
“missão humanitária” para a Venezuela. 
Evo Morales denunciou o envio como 
uma “invasão encoberta do governo dos 
Estados Unidos”.

Nos próximos dias e semanas, a evolu-
ção das medidas estará à vista de todos. 
O governo joga uma das suas principais 
cartas num dos pontos mais críticos que 
é a economia. Para o seu objetivo prin-
cipal de estabilização fixou um prazo 
de 90 dias. Os que procuram incendiar 
o país farão todos os possíveis para im-
pedir melhorias económicas e tentarão 
criar acontecimentos para gerar um rio 
revoltoso e furioso que lhes permita en-
saiar possíveis novas ações de força. E 
já mostraram do que são capazes com a 
recente tentativa de magnicídio. 

agora transacionar as suas divisas livre-
mente, para o qual o governo vai abrir 
trezentas casas de câmbio em toda a Ve-
nezuela. Um dos objetivos da medida é 
atrair remessas, capitais, gerar um mer-
cado de dólares alimentado pelos em-
presários, e não pelo Estado através dos 
dólares gerados pela produção petrolí-
fera. Outro objetivo é o de conter o mer-
cado paralelo de dólares marcado por 
um aumento que tem elementos eco-
nómicos e políticos: o preço do dólar no 
câmbio ilegal aumenta aceleradamente 
ante cada cenário eleitoral e dificuldade 
política da direita. Em segundo lugar, o 
governo elimina cinco zeros na moeda 
e o bolívar soberano substitui o bolívar 
forte. Esta medida teria, entre outras 
coisas, um efeito na disponibilidade de 
dinheiro efetivo nas mãos das pessoas 
para fazer frente à falta de liquidez mo-
netária que, neste momento, ronda o 
1%. Esse desabastecimento de dinheiro 
é consequência do contrabando de no-
tas venezuelanas para a Colômbia e da 
especulação que gerou um mercado pa-
ralelo de compra e venda de notas a um 
preço com um valor 200% mais elevado.

A reconversão monetária implemen-
ta-se conjuntamente com o Petro, a crip-

tomoeda criada pelo governo no início 
do ano e que tem o seu valor indexado 
ao preço do barril de petróleo, hoje acima 
dos 60 dólares. Ou seja, uma variação do 
preço do petróleo terá impacto sobre o 
Petro e em consequência sobre o bolívar. 
A decisão tomada pelo governo foi a de 
estabelecer o valor de um Petro em 360 
milhões de bolívares fortes, a moeda an-
tiga. Portanto, 3600 bolívares soberanos. 
Outra das decisões tomadas foi a de fixar 
o salário em meio Petro. O salário míni-
mo passou, então, de 50 bolívares sobe-
ranos para 1800. Isto significa que se pas-
sou a reconhecer como referência o dólar 
paralelo e não o dólar que era produto do 
câmbio oficial. Com isto, o governo ve-
nezuelano decidiu desvalorizar a moeda 
nacional.

Em terceiro lugar, dá-se a implemen-
tação, este mês, da medida relacionada 
com os combustíveis. De acordo com 
declarações oficiais, perdem-se mais 
de 12 mil milhões de dólares anuais 
pelo contrabando ilegal de gasolina 
venezuelana na Colômbia em mãos de 
máfias daquele país, ligadas a grupos 
paramilitares de extrema-direita. Para 
enfrentar essa realidade, decidiu-se 
tomar duas decisões conjuntas: um 

Maduro enfrenta 
tempestade económica 
com novas medidas

VENEZUELA

Manifestação de apoio ao governo venezuelano
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António Santos

A revolução poderá não vir a ser televisionada, é certo, 
mas talvez passe por um cinema perto de si… se conse-
guir furar o bloqueio da grande distribuição cinematográ-
fica internacional. Isto é, não é comum que um blockbuster 
de Hollywood tenha dificuldade em encontrar o caminho 
até às salas portuguesas, mas este não é um filme comum. 
Descrito pelo realizador, Boots Riley, como “um filme co-
munista”, “Desculpe o incómodo”, em tradução livre, já 
que não existe ainda título em língua portuguesa, é o filme 
mais incómodo de 2018. E não precisa de pedir desculpa: 
desde a estreia em Julho deste ano, “Sorry to Bother you” já 
facturou mais de 15 milhões de dólares nas bilheteiras dos 
EUA, o que lhe vale um lugar entre as dez películas mais 
lucrativas do ano, e foi distinguido unanimemente pela 
crítica e pelo público como uma obra-prima.

Cassius Green, magistralmente interpretado por Lakei-
th Stanfield (Foge, 2017), vive na garagem do tio, que lhe 
cobra uma renda pelo subarrendamento. O problema é 
que o sobrinho está desesperadamente desempregado e, 
sem a renda da garagem, é uma questão de tempo até a 
família ser despejada. 

O humor negro, cáustico e grotescamente absurdo 
do filme faz sentido porque nele revemos o absurdo das 
nossas próprias vidas e até as mais arrojadas estocadas 
de realismo mágico soam estranhamente verosímeis. A 
namorada de Cash, Detroit, trabalha como sign twirler, 
ou seja, roda uma placa publicitária à beira de uma es-
trada. “Estou a sobreviver, não importa o que faço”, diz 
Cash quando consegue trabalho num callcenter de vão de 
escada a vender enciclopédias. Mas mesmo assim não há 
dinheiro para pagar a renda. Na baía de São Francisco, 
que serve de cenário mas que podia ser Lisboa ou Porto, a 
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renda média de um T-1 é 3300 dólares. Na mesma região, 
o rendimento médio mensal de uma família afro-ameri-
cana não supera os 3500 dólares.

A sorte de Cash muda quando o Langston (Danny Glo-
ver) decide iniciá-lo no segredo de um grupo restrito de 
operadores de call center afro-americanos: a voz branca. 
A “voz branca” soa falsa, pretensiosa, indiferente e egoís-
ta: é a voz do racismo insidioso da mítica “classe média 
americana”. Quando Cash consegue dominar a técnica de 
soar como um branco, as vendas disparam e este êxito não 
passa desapercebido às chefias. No zénite da sua subida 
na hierarquia do callcenter, Cash usa a sua “voz branca” 
para negociar contratos de escravidão para os seus anti-
gos colegas e descobre que a empresa está a transformar 
trabalhadores em bestas de carga, “equisapiens”. 

Um apontamento relevante: um dos últimos filmes de 
Hollywood sobre uma greve estreou há 39 anos (Norma 
Rae, 1979). A greve em “Desculpe o incómodo” não é apenas 
um marco histórico do cinema revolucionário, ou não teria 
o Washington Post dado à estampa uma resposta ao filme 
intitulada “A CIA financiou a guerra cultural contra o comu-
nismo. Devia fazê-lo outra vez”. Apesar do tom absurdo que 
lhe matiza a forma, uma fotografia nítida, de altíssima re-
solução e rigorosamente focada, do mundo absurdo em que 
vivemos. Boots Riley incomoda porque, na melhor tradição 
do cinema negro, integra o racismo, a exploração da mais-
valia, a especulação financeira, a alienação dos trabalha-
dores e as desigualdades sociais numa narrativa marxista, 
destapando as engrenagens internas do sistema e apelando, 
destemidamente, à transformação do mundo.

Festival Iminente

O Festival Iminente realiza-se de 21 a 
23 deste mês, no Panorâmico de Mon-
santo, um marco icónico da cidade de 
Lisboa, que será agora inundado de arte 
e música com a curadoria de Vhils e da 
Underdogs. Vão ser três dias de expres-
são e provocação artística. O bilhete 
diário custa 10 euros.

Um Parque de Contos

Nos dias 9, 16, 23 e 30 de setembro, às 
11 horas, na Casa do Arboreto, reali-
za-se a iniciativa Um Parque de Contos 
destinada a crianças dos 3 aos 10 anos. 
O Parque das Nações vai receber conta-
dores de histórias como Rodolfo Castro, 
Cláudia Almendra, Antonella Gilardi, 
Fábio Superbi e Ana Sousa Gabine.

Danças africanas

Há muito que a kizomba, o funaná e 
outras danças africanas conquistaram 
as pistas de dança portuguesas. Avelino 
Chantre e Stella Capapelo dão a táti-
ca, ao som das percussões de Kabum e 
Mestre Capitão no dia 16 de setembro, 
às 18h, no Jardim Eucaliptal de Benfica. 
A entrada é livre.

Festival Estes Romanos Estão Loucos

De 14 a 16 de setembro, o Museu de Lis-
boa - Teatro Romano convida os visitan-
tes a conhecerem os antepassados olisi-
penses com múltiplas atividades que se 
desenvolvem no sítio arqueológico do 
monumento histórico, mas também no 
museu e nas ruas envolventes. A entrada 
é livre mas com inscrição obrigatória.

Sugestões culturais:

Fazer o cinema 
incómodo novamente

CINEMA

Lakeith Stanfield e Tessa Thompson, interpretam Cassius Green e Detroit, em Sorry to Bother You 



última

Anniversario d’A Voz do Operario

Passando no proximo mez de outubro mais um 
aniversario do jornal A Voz do Operario, a com-
missão administrativa da nossa Sociedade está 
no firme proposito de commemorar essa data 
tendo, sobre o assumpto, tomado deliberações 
na sua última reunião.

Assim, o numero ordinario d’A Voz do Ope-
rario, relativo ao mez de outubro, sahirá no do-
mingo, 6. No domingo seguinte, porém, ou seja, 
no dia 13, publicar-se-ha um numero extraor-
dinario, todo commemorativo do anniversario 
do nosso jornal que tão altiva e denodadamen-
te tem cooperado na defesa dos interesses das 
classes productoras.

Haverá sessão solemne, sendo desejo da com-
missão administrativa que ella se realise já na 
nova séde, na parte destinada ás officinas, que 
vão ser adaptadas ao effeito. Vão ser convidados 
a fazer-se representar n’essa sessão, o sr. Presi-
dente da Republica, o sr. ministro da instrucção 
e todas as entidades que é da praxe convidar.

Na sessão solemne serão distribuidos os 
premios do legado Jacintho Iglesias, accresci-
dos este anno de mais dois premios, segundo 
um officio recebido da sympathica Cooperati-
va Popular de Construcção Predial, que, na sua 
assembleia geral de 16 de julho passado, e na 
conclusão do seu relatorio de 1917, approvou 
a creação de premios pecuniarios a alumnos 
do 1.º e 2.º graus de instrucção primaria, em 
homenagem ao fundador d’essa cooperativa, o 
fallecido cidadão e nosso chorado amigo José 
Bras Fernandes. Estes premios constam de um 
de 8 escudos para o exame de 2.º grau e outro 
de 2 escudos para o de 1.º grau, concedidos aos 
alumnos mais classificados nos exames do pre-
sente anno. A este acto assistirá um delegado 
d’essa cooperativa.

A sessão solemne começará pelas 13 horas, 
estando todo o dia patente a nova séde.

Na Sopa de S. Vicente

Um dia d’estes na Sopa de S. Vicente como uma 
pobre declarasse que só lhe tinham dado caldo 
foi-lhe tirada imediatamente a senha ficando 
impossibilitada de receber a sopa. Pouco faltou 
para a mandarem prender.

Recommendamos o caso á junta de freguezia 
de S. Miguel. freguezia d’onde, ao que nos cons-
ta, a pobre condemnada é parochiana.

1 de setembro de 1918

A Voz
do Operário
há 100 anos

Rui Vasco Silva

Quando em 1997 a Assembleia da República aprovou a 
legislação das Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), 
deu-se um passo decisivo no sentido da captura de equi-
pas profissionais de futebol por parte de investidores e 
empresas externas sem ligação alguma aos emblemas 
fundadores. A lei veio estabelecer como requisitos de 
participação nos escalões profissionais que os clubes 
participantes constituíssem SAD ou Sociedades Despor-
tivas Unipessoais por Quotas (SDUQ), um forte impulso 
no sentido do fortalecimento da “indústria” em prejuízo 
da natureza associativa que em Portugal sempre enqua-
drou o futebol. Tratou-se de uma mudança com profun-
das consequências no desporto, nas comunidades locais e 
nos clubes de natureza eminentemente associativa.

O enquadramento legal das SAD correspondeu às ex-
petativas de importantes grupos económicos e financei-
ros e teve, sobretudo, duas importantes mudanças: afas-
tou os sócios do poder de decisão direta relativamente 
aos assuntos do futebol e abriu a porta à progressiva pri-
vatização daquilo que na atividade dos clubes se revestia 
de maior interesse económico e financeiro.

De lá para cá, foram muitos os clubes destruídos pelo 
fenómeno das SAD, incluindo alguns que apenas por via 
destas foram capazes de chegar a patamares desportivos 
sem correspondência com a sua real dimensão associativa. 
Paralelamente, outros clubes de dimensão e implantação 
associativa diversa conheceram processos de deterioração 
associativa e económica que possibilitaram a progressiva 
captura do seu futebol por parte de entidades externas sem 
qualquer ligação anterior à sua realidade. Foi o que aconte-
ceu no Clube de Futebol “Os Belenenses”.

A história do conflito entre sócios e SAD remonta  a 
2014 e conheceu sucessivos episódios que vieram de-

O Belenenses 
e o “futebol moderno”

DESPORTO

Claque Fúria Azul apoiou decisão dos sócios

monstrar a uma extraordinariamente resistente massa 
associativa que a venda realizada em 2013 não apenas 
assentava em pressupostos errados e em promessas pos-
teriormente desrespeitadas como não havia trazido ne-
nhuma vantagem objetiva ao Belenenses.

A sonora rejeição resultante das sucessivas decisões 
tomadas pela esmagadora maioria de associados presen-
tes em Assembleia-Geral deste clube foi um sinal escla-
recedor sobre a experiência dos sócios e adeptos relati-
vamente às relações entre um clube fundador centenário 
e um investidor sem qualquer interesse relativamente à 
atividade associativa para lá daquela que lhe possa pro-
porcionar lucros económicos.

O ano de 2018 ficará registado na história do despor-
to nacional como aquele em que um clube centenário, de 
dimensão e prestígio nacional, vencedor de títulos nacio-
nais em diversas modalidades, optou pela sua dignidade 
e soberania associativa em prejuízo de uma hipotética 
relação de conveniência - e efetiva submissão - com uma 
empresa externa que é de facto detentora de direitos le-
gais sobre a SAD em que ainda é parte ativa. O futebol 
sénior do Clube de Futebol “Os Belenenses” renasceu e 
retomou a sua atividade este mês no contexto da 1.ª Divi-
são Distrital da Associação de Futebol de Lisboa. 

A lei das SAD mantém-se inalterada, a Federação Por-
tuguesa de Futebol ignora a imensa questão suscitada 
pelo caso do Belenenses e a Liga de Clubes mantém-se 
firmemente empenhada no seu business plan. E, no en-
tanto, multiplicam-se os focos de tensão e conflito aberto 
entre as SAD e os clubes fundadores, ou entre as SAD e os 
verdadeiros donos dos clubes, que são os seus associados.

O que aconteceu ao Belenenses e a outros clubes pre-
vê-se que não fique por aqui e não diz respeito apenas 
aos adeptos das respetivas associações. Prevê-se que seja 
o início de um caminho que se prevê desafiante e com a 
resistência associativa que o presente parece impor. 


