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  REVISTA

  ATUAL

Fernando Madrinha 
A sul nada de novo  
A tática eleitoral  
de Passos é fingir  
que não tem tática P13

Miguel Monjardino 
Um novo mapa marítimo Tal 
como Lisboa, Pequim também  
tem um novo mapa marítimo P29

Martim Avillez Figueiredo 
A ilusão da realidade Em Portugal, 
60% da população não paga 
impostos sobre o rendimento P34

Daniel Oliveira 
A sobrevivente Difícil  
é estar ao lado das  
“não pessoas” de agora. 
E ainda mais ser uma 
delas P35

Henrique Raposo 
Algarve e internet A internet é 
cada vez mais uma ameaça ao 
espaço público P35

Luís Mira Amaral 
A fiscalidade verde O PM  
e a MF estão inteligentemente  
a usar o Moreira da Silva  
para nos sacar mais algum  
nos impostos E25

José Tolentino Mendonça 
Trocar de mãos A omnipotência 
humana é uma ilusão que, com 
maior ou menor estrondo, acaba 
por tombar R4

Pedro Mexia 
Um artista da fuga Por vezes, só 
estamos verdadeiramente vivos 
quando estamos em fuga A3

Sin City 
Cinema Conversa com Frank 
Miller sobre a nova adaptação da 
sua série de BD, “Sin City: Mulher 
Fatal” A6

Locarno 
Cinema Balanço do festival e 
entrevista ao vencedor, o filipino 
Lav Diaz A20

Foi você que disse? 
Carlos Costa O 
Expresso foi ver 
as declarações 
mais marcantes do 
governador do Banco 
de Portugal E12

Novos pelouros na PT 
Mudanças O novo líder da PT, 
Armando Almeida, fica com a 
tarefa de reduzir pessoal E10

Corrida à ES Saúde 
OPA Aguardam-se ofertas 
concorrentes à dos mexicanos do 
grupo Ángeles E9

Entrevista
Hillary Clinton A ex-secretária de 
Estado dos EUA fala do novo livro, 
da vida em casal com Clinton e da 
possível candidatura às próximas 
presidenciais R38

Reportagem 
Krumping O frenético estilo 
de dança popularizado 
em bairros pobres dos EUA 
chegou a Portugal R32

Editorial É bom que a 
reforma da Segurança 
Social fique adiada para  
a próxima legislatura P34

Com o resgate do BES 
demos um perdão de 
dívida a Angola. Não ao 
país, mas a muita gente 
que manda nele

5 
O Novo Banco vai ser um ban-
co de transição e será vendido 
depressa, como prevê o espíri-
to da legislação europeia?  Ou 

manter-se-á um banco autónomo, 
como admite o despacho português, 
eventualmente disperso em Bolsa? 
A pergunta não está respondida. Já 
agora: a Bolsa portuguesa não tem 
a profundidade das anglo-saxónicas 
— acham mesmo que, depois de ma-
tarem o mercado de capitais com o 
BES, vão chover investidores a com-
prar ações do Novo Banco? 

6 
Vítor Bento está tramado. Já 
não basta ser sério, inteligente 
e independente. É preciso ser 
gestor. É preciso ser banquei-

ro. É preciso fazer do Novo Banco um 
banco de confiança e de preferência. 
É preciso autonomizar-se da inten-
dência do Banco de Portugal e pensar 
em clientes, clientes, clientes, traba-
lhadores, clientes, clientes, clientes, 
novos acionistas, clientes, clientes, 
cliente, clientes, clientes. E clientes. 

das experiências que não questio-
namos. É muito conveniente para o 
BCE dar o exemplo e fazer um teste 
com tão bons e, no fundo, irrelevan-
tes alunos. 

3 
É conveniente também para o 
Governo, que se tem afastado 
do caso BES como da lepra. 
Está a fazê-lo colocando toda 

a responsabilidade sobre o Banco 
de Portugal e fazendo de conta que 
não é o que é: assunto de Estado. 
Não intervencionar é diferente de 
não intervir. O Governo faz orelhas 
moucas e olha para o ar... mas mor-
de os lábios de nervos. Os riscos para 
a economia são inescapáveis. Ainda 
hão de culpar Ricardo Salgado pelas 
previsões de contração do PIB, pela 
inversão da balança comercial e pela 
subida da dívida pública (três coi-
sas que, caso não tenha dado conta, 
aconteceram esta semana).

4 
O Banco de Portugal vai ser 
para-raios do Governo. Car-
los Costa teve erros de ação 
mas é impossível compará-

-los com a inação de Constâncio. 
Mas com ambos, o afã em condenar 
o polícia apressa-se ao de condenar 
o ladrão.

sequer opinião, foi lei europeia. E, 
por mais que simulemos o contrário, 
foi uma ordem. É normal que Car-
los Costa tenha recebido parabéns 
dos colegas do BCE: foram eles que 
moldaram e que mandaram. O mo-
delo é bom por poupar contribuintes 
mas assenta na tese de que se vende 
o banco bom num ápice, antes da de-
gradação do negócio. Quem vai vali-
dar a tese? Portugal. Somos provetas 

1 
Dos 4,9 mil milhões injetados 
no Novo Banco, dois terços são 
provisões por causa de emprés-
timos do BES ao BES Angola. 

São 3,3 mil milhões de euros. Isto sig-
nifica que a garantia de José Eduardo 
dos Santos era verídica mas não era 
verdadeira. Foi cancelada. Grande 
parte desse dinheiro estará perdido. 
Falta concluir o óbvio: com o resgate 
do BES, demos um perdão de dívida 
a Angola. Não ao país, mas a muita 
gente que manda nele. É mais um pe-
queno grande escândalo que, pelos 
vistos, não escandaliza ninguém.

2 
Não havia, naquele fim de se-
mana, alternativa: era preciso 
intervir no BES e tinha de ser 
através de resolução. Não foi 

Seis coisas que não 
queremos ver
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PARLAMENTO
Inquérito ao BES 
formalizado no dia 3 
O PCP deverá formalizar a proposta 
para a constituição de uma comissão 
parlamentar de inquérito aos acon-
tecimentos no BES logo na primeira 
conferência de líderes após as férias 
de verão. A reunião está agendada 
para 3 de setembro. Os comunistas 
pretendem que o assunto seja agen-
dado para debate no plenário de 17 de 
setembro, de forma a que o inquérito 
possa arrancar logo que terminem 
os trabalhos da comissão que está a 
investigar as compras de submarinos 
e outro material militar. O prazo para 
o inquérito parlamentar à compra de 
equipamentos militares termina a 20 
de setembro.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Dengue pode invadir a 
Europa através de Itália
Se as alterações climáticas continua-
rem, a dengue poderá atingir regiões 
da Europa que hoje são destinos po-
pulares de férias, como as costas do 
Mediterrâneo e do mar Adriático, o 
vale do Pó e todo o nordeste de Itália, 
conclui um estudo da Universidade de 
East Anglia (Reino Unido). Em 2010 
foram registados casos de dengue em 
França e na Croácia, e no verão de 
2013 milhares de habitantes da ilha 
da Madeira foram atingidos por esta 
doença tropical. A dengue infeta 50 
milhões de pessoas e mata 12 mil por 
ano, é causada por um vírus espalhado 
por mosquitos, e os sintomas incluem 
febre, dores de cabeça e dores nos 

LAGOS NO MUNDO

3,7%
 
da área terrestre do planeta — cinco 
milhões de quilómetros quadrados 
(metade da área da Europa) — estão 
cobertos por lagos de água doce, 
revela um estudo feito com base 
nas imagens captadas pelo satélite 
Landsat entre 1997 e 2003 aos 117 
milhões de lagos existentes no 
mundo. O estudo foi desenvolvido 
pelas universidades de Lille Nord 
France (França), Tartu (Estónia), 
Virgínia (EUA), Uppsala e Umea 
(Suécia) e abrange desde os Grandes 
Lagos da América do Norte, que 
contêm 18% da água doce mundial, 
a lagos com apenas 2000 metros 
quadrados de área — o equivalente 
a duas piscinas olímpicas. Estes 
resultados vão ajudar os cientistas 
a calcular melhor a quantidade 
de carbono retida nos sedimentos 
do fundo dos lagos, bem como as 
quantidades anuais de dióxido de 
carbono e de metano libertadas na 
atmosfera.  

músculos e nas articulações. Os mos-
quitos multiplicam-se em ambientes 
quentes e húmidos. 

POLÍTICA EXTERNA
Um instituto chamado 
Benjamin Franklin
O nome do célebre político, diplomata 
e inventor norte-americano foi esco-
lhido para um novo instituto dedicado 
à política externa. A associação, que 
reúne deputados dos três partidos do 
arco governamental, como Maria de 
Belém, Pedro do Ó e João Gonçalves 
Pereira, diplomatas, militares, uni-
versitários e empresários, pretende 
focar-se no intercâmbio cultural e no 
debate em particular das relações com 
África e os Estados Unidos. O secre-
tário executivo da CPLP é também 
um dos membros fundadores do novo 
instituto.

WORLD SUMMIT AWARD MOBILE 
Expresso Diário entre as 
melhores apps do mundo
O Expresso Diário integra a shortlist 
das 202 melhores apps do mundo, 
no âmbito do World Summit Award 
Mobile, iniciativa mundial realizada 
pela ONU com o intuito de premiar 
os conteúdos e aplicações móveis mais 
inovadores. O júri avaliou mais de 500 
apps em 98 países. O Expresso Diário, 
na categoria de “m-Media & News”, e 
a Rota do Românico da InfoPortugal, 
na categoria “m-Tourism & Culture” 
(ambos do grupo Impresa), passaram 
à fase seguinte. A lista inclui outros 
projetos portugueses e pode ser con-
sultada em www.wsa-mobile.org.

BIODIVERSIDADE
Planta rara redescoberta 
na Ilha do Corvo 
A pequena flor de azul intenso não era 
vista há pelo menos dois anos e julga-
va-se extinta. Chama-se ‘Não-me-es-
queças’ e existe apenas no arquipélago 
dos Açores. Uma equipa de biólogos 
da Sociedade Portuguesa para o Es-
tudo das Aves (SPEA), acompanhada 
por um investigador da Universidade 
Técnica de Munique, redescobriu-a 
na ilha do Corvo, no início de agosto. 
A expedição, integrada no projeto 
LIFE “Ilhas Santuário para as Aves 
Marinhas”, permitiu detetar cerca 
de meia centena de exemplares da 
Myosotis azorica com flor e produção 
de sementes.

SUICÍDIO ASSISTIDO
Três portugueses mortos 
por eutanásia na Suíça
O suicídio assistido por um profissi-
onal de saúde foi o desfecho de vida 
escolhido por três portugueses. As 
vítimas estão entre as 611 pessoas 
que entre 2008 e 2012 viajaram para 
a Suíça para receberem ajuda para 
morrer, revela um estudo da Univer-
sidade de Zurique. Na associação que 
ajuda à concretização da eutanásia, 
a Dignitas, estão ainda em lista de 
espera 23 outros portugueses. A ins-
crição custa €160 euros, há ainda 
uma quota anual de €65 e a euta-
násia ronda os dois mil euros, que 
incluem a substância mortal (nor-
malmente, pentobarbital de sódio), 
a cremação e a trasladação do corpo, 
por exemplo.
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