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Ronald Koeman

Grande jogo na Alemanha na fase de
qualificação para o Europeu 2020 de futebol
que terminou com a vitória da Holanda. A
primeira derrota no grupo dos alemães deve-se a
uma segunda parte frenética, com cinco golos.
Apesar de chegar ao intervalo em desvantagem, a
Holanda reagiu bem e compensou a derrota em casa
com os alemães com um resultado que lhe dá
vantagem, caso seja necessário, no confronto
directo. (Pág. 62) J.J.M.

Boris Johnson

Boris Johnson continua a somar derrotas
desde que decidiu suspender o Parlamento
por causa do “Brexit”. Depois de ver travada
na Câmara dos Comuns a hipótese de uma saída
sem acordo da União Europeia, a sua última jogada
prepara-se para ser chumbada pelos partidos da
oposição, que já disseram que votarão contra a
marcação de eleições antecipadas, com as quais
Boris queria recolocar-se na pole position com a
única manobra que lhe sobra. (Pág. 31) J.J.M.

O país perdulário da Linha do Douro
Manuel Carvalho
Editorial

D

epois de anos a provocar a
paciência dos cidadãos com
promessas vagas sobre o
desenvolvimento do interior,
os partidos e os seus
dirigentes têm por estes dias uma
excelente oportunidade de passar
das palavras aos actos. Não por
piedade, mas por puro interesse
público. A petição que propõe a
recuperação dos 28km da Linha do
Douro até Barca de Alva devia ser
apoiada como um investimento
crucial para o desenvolvimento de

uma das regiões mais deprimidas
do país. A obra, que custaria 43
milhões de euros, de acordo com
um estudo de Infra-estruturas de
Portugal (IP), ou 163 milhões, na
análise da Comissão Europeia,
representa uma fatia irrelevante das
propostas dos partidos para o
investimento público (10 mil
milhões de euros, na do PS, por
exemplo). Face a esta relação entre
custos e benefícios, por que razão a
obra não avança?
Não, não se trata de uma visão
idílica do problema, nem se procura
uma solução que esteja apenas nas
mãos do Governo — Espanha e a
União Europeia têm de cooperar. O
investimento é validado por estudos
da IP e pela Comissão Europeia, que
considera a ligação a Espanha via
Barca de Alva um dos dois elos

perdidos nas ligações fronteiriças
europeias. E se a IP tratou de
esconder o seu estudo para calar os
que reivindicam a recuperação da
linha, Bruxelas abriu com o seu
parecer as portas do
co-Ænanciamento comunitário. Se,
em simultâneo com a ligação até
Barca de Alva, os espanhóis
decidissem recuperar os seus 77km
de linha da fronteira até Fuente de
San Esteban, o Douro e o Norte
Æcariam mais acessíveis aos
mercados de Castela. E a ligação
ferroviária entre Porto e Espanha
seria encurtada em 103 km.
A abertura internacional da Linha
do Douro seria assim um bálsamo
para uma das poucas realidades
com as quais podemos
impressionar o mundo, como dizia
Miguel Torga. O Douro vinhateiro e

os três patrimónios mundiais que
existem ao longo do vale (o Porto, o
vinhedo e as gravuras de Foz Côa)
são um recurso para o
desenvolvimento da região e do
país. A procura internacional de
turistas explodiu e as exportações
de vinho estão em alta. Reverter o
erro do fecho em 1988 e permitir
que o comboio viaje até Espanha
numa das mais belas linhas
ferroviárias da Europa daria um
novo fôlego à tendência e mataria
um paradoxo: o Douro rico no
vinho, no turismo ou na energia é
das regiões mais pobres do país.
Basta que haja inteligência, vontade
política e coerência: o interior não
pode continuar a ser palavra oca no
discurso político.
manuel.carvalho@publico.pt
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Não se tem cansado, o professor
Santana Castilho (S.C.), de, na sua
coluna semanal (à quarta-feira),
aqui, no PÚBLICO, enumerar
diversas situações anómalas que
têm prejudicado brutalmente a
classe docente — que se encontra
envelhecida — e a última das quais
foi o autêntico esbulho do tempo
de serviço que esteve congelado —
nove anos, quatro meses e dois
dias —, nunca será de mais referir.
Esta não contagem destes anos de
trabalho terá repercussões
altamente lesivas na progressão
da carreira dos professores e na
sua aposentação.
Verdadeiramente inadmissível
(nas próximas eleições, os
professores descuidados e
masoquistas não “se esqueçam”
de votar PS…). Mas, atentemos
nos números que S.C. trouxe à

colação no seu sentido artigo da
pretérita quarta-feira, baseado
numa investigação da
historiadora Raquel Varela.
Vejamos: “22.000 professores
usam medicação em demasia;
85% manifestam sinais de
despersonalização; 47,8%
apresentam sintomas
preocupantes de exaustão
psíquica e emocional; 91%
(importante este número)
consideram que baixou o
prestígio da proÆssão; 31%
expressam desmotivação para
ensinar; 85% referem que o
ministério não valoriza o seu
trabalho (outra percentagem para
meditar); 80% sentem que
diminuiu a sua autonomia e
poder de decisão (portanto,
professores manietados). Mais
palavras para quê? Obrigado
pelas suas palavras de apreço
pelos professores, palavras
denunciadoras de situações

intoleráveis que conduziram à
autêntica proletarização da classe
que já foi proÆssão digna e nobre.
Por alguma razão a Fenprof está
“inÆltrada” e “representa” um
número considerável de
professores…
António Cândido Miguéis, Vila Real

Abriu a caça ao voto
O país está perante mais uma
sôfrega caça ao voto para as
eleições legislativas, que culminará
na ida às urnas em 6 de Outubro.
Se para existir uma democracia ao
serviço da comunidade é
necessário a existência de partidos
políticos, todavia, é bom lembrar
aos eleitores que abram bem a
pestana e os ouvidos para não se
deixarem levar por alguns
negativos cânticos de sereias, que
podem levá-los para mares
inavegáveis, onde se afogarão num
turbilhão de ilusões, transformadas

nas maiores desilusões no destino
dado aos seus votos.
José Amaral, Vila Nova de Gaia

Floresta laurissilva
“Vou avançar e concretizar a obra
da estrada das Ginjas, quer
queiram quer não, porque tenho
mandato para isso.” Estas palavras
de Miguel Albuquerque, presidente
do Governo Regional da Madeira,
demonstram um tique totalitário
intolerável ao referir-se à Çoresta
laurissilva, elevada a Património
Mundial Natural da UNESCO em
1999, ao querer pavimentar uma
estrada de terra batida com 10km.
O poder do turismo não pode ferir
esse património mundial. Quando
se assiste a inúmeras
desÇorestações, o Governo
Regional da Madeira deveria dar
um sinal ao mundo de defesa da
Çoresta.
Ademar Costa, Póvoa de Varzim

