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“Para aprender não basta só ouvir por fora, é necessário entender por dentro” 
António Vieira (1608-1697), padre e escritor português
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incentivo fi nanceiro p20

Clube de Alvalade foi a 
Olhão conseguir terceira 
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Fichtner, do Instituto de 
Investigação Económica p22/23

Apoios de 1% cobrem 
custos com fundos
de despedimentos

Sporting ganha e 
isola-se no segundo 
lugar da Liga

“Merkel está a 
afastar as pessoas 
por aborrecimento”
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SOBE E DESCE

Cristiano Ronaldo

O valor futebolístico de 
Ronaldo há muito que 
convenceu os adeptos 

do Real Madrid e o presidente 
do clube decidiu reconhecê-lo 
tornando-o no grande símbolo 
dos “merengues” dos últimos e 
dos próximos anos. Ao renovar-
lhe o contrato até 2018, com um 
salário que torna o madeirense 
no jogador mais bem pago do 
mundo, Florentino 
Pérez elevou 
oficialmente 
Ronaldo à 
condição de 
estrela maior 
da equipa. 
Os números do 
português ajudam a perceber 
porquê. (Pág. 39)

Chris Horner

Com os 42 anos a 
baterem-lhe à porta, 
Chris Horner desafiou 

todas as probabilidades 
e previsões, ao sagrar-se 

vencedor da 
Vuelta. Forte 
na montanha 
e competente 
fora dela, o 
norte-americano 
que até ontem 

tinha um palmarés discreto 
conseguiu, em Madrid, a proeza 
de se transformar no mais velho 
ciclista a conquistar uma das 
grandes Voltas do calendário 
velocipédico mundial. Um feito 
que dificilmente será igualado 
nos próximos anos. (Pág. 40)

Angela Merkel

A vitória clara da CSU, o 
partido gémeo da CDU, 
nas eleições bávaras, 

foi um bom indicador para 
Angela Merkel, a uma semana 
das eleições legislativas. Mas 
da Baviera veio também um 
sinal amarelo para a chanceler: 
o liberais, parceiros de 
coligação no Governo, ficaram 
abaixo do mínimo para terem 
representação parlamentar. E 
Merkel não quer ser obrigada a 
mudar de parceiro de coligação. 
(Págs. 22/23)

Luís Filipe Menezes

A candidatura do PSD à 
Câmara do Porto parece 
viver acima das suas 

possibilidades. Menezes é o que 
mais cartazes tem espalhados 
pela cidade e o que mais 
comícios já realizou. Excedeu 
em 70% as verbas previstas 
para aluguer de estruturas 
para cartazes e produção de 
outdoors. E gastou três vezes 
mais que o  previsto com os 
comícios.  Não foi o 
único candidato a 
furar plafonds, mas 
a sua campanha tem 
uma dimensão 
claramente 
excessiva. 
(Pág. 6/7)

CONSOANTE MUDA

Lesa-sociedade

C
omecemos por três 

aspectos da democracia.

O primeiro é fácil: a 

maioria manda. Isto é 

o que a maior parte das 

pessoas entende por 

democracia.

O segundo é: a maioria muda. 

Sem ele a democracia não é 

sustentável. O primeiro princípio, 

se entregue a si mesmo, faria com 

que a maioria de hoje esmagasse 

a minoria que poderia muito 

bem tornar-se na maioria de 

amanhã. Para preservar este 

princípio de que a maioria muda, 

de que a cultura é fl uida e de que 

as pessoas não têm sempre as 

mesmas ideias, gostos e vontades, 

a democracia baseia-se no estado 

de direito e na sua proteção das 

liberdades civis e políticas.

O terceiro aspecto é o do 

governo para a maioria. O seu 

elemento essencial está no 

aprovisionamento e alocação de 

recursos para que toda a gente 

possa participar da vida social, 

buscar a sua realização pessoal, 

e tentar fazer fl orescer o seu 

talento, vocação e potencial. 

Essa condição foi e é possível. 

O seu melhor exemplo é, 

provavelmente, o do “Estado 

Rui Tavares

social” em que todos os países 

europeus se tornaram, ou 

tentaram tornar, durante o 

século XX. Esse Estado social 

implica segurança na saúde, 

igual para todos, na medida 

das possibilidades técnicas 

e dos recursos disponíveis. 

Implica acesso à educação de 

forma a combater ativamente as 

desigualdades sociais. E implica 

muito mais coisas, do jardim ao 

parque natural, da biblioteca 

ao centro de investigação, da 

rua pedonal ao acesso para 

defi cientes.

Com o passar do tempo, esta 

terceira dimensão social tornou-se 

o alicerce da democracia de tipo 

europeu. Onde antes ela faltava, 

havia desespero e instabilidade — 

mesmo em países ricos, poderosos 

e aparentemente civilizados. 

E hoje, é pela destruição desta 

dimensão social que pode 

começar a desfazer-se — que já 

está a desfazer-se — a democracia 

de tipo europeu.

Tendo isto em conta pode 

entender-se melhor a gravidade 

da notícia mais grave no 

Portugal atual: a de que as 

maiores empresas portuguesas 

transferem 30 mil milhões de 

euros anuais para a Holanda, 

a vastíssima maioria dos 

quais através de “instituições 

fi nanceiras especiais”. Ou seja, 

as nossas empresas usam canais 

semelhantes aos que servem 

para a lavagem de dinheiro 

criminoso, de forma a poderem 

reciclar o dinheiro dos seus lucros 

e quase não pagar impostos 

deles. A prática é de tal forma 

recorrente que, em plena crise, 

Portugal é já o maior investidor 

direto estrangeiro na economia 

holandesa, e a Holanda na nossa, 

reproduzindo entre Holanda e 

Portugal a mesma relação que 

havia entre Chipre e os oligarcas 

russos — o “investimento” é só 

de nome, pois o que se passa é 

dinheiro a ir e voltar dos mesmos 

e para os mesmos bolsos.

Já escrevi aqui como Portugal 

viu serem transferidos 78 mil 

milhões de euros entre o resgate 

grego em abril de 2010, e o nosso, 

em abril de 2011 — um montante 

equivalente ao que nos foi depois 

emprestado. E agora vemos como, 

no tempo em que os portugueses 

são sangrados em impostos e 

cortes, e em que mil milhões de 

euros bastam para uma crise 

político-constitucional, as nossas 

maiores empresas fogem com 

trinta vezes mais dinheiro para a 

Holanda.

Um governo a sério estaria a: 

denunciar o caso nas instâncias 

europeias, pressionar a Holanda 

para fechar as condutas, chamar 

as empresas para lhes anunciar 

como as regras de contabilização 

de lucros passariam a ser 

diferentes. O nosso governo está a 

pensar como continuar a sangrar 

os cidadãos comuns e baixar os 

impostos para as empresas.

Historiador e eurodeputado
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