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PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

2018 deve repetir 
o “bom momento” do 
mercado imobiliário
para que o ciclo positivo possa prolongar-se. A habitação é considerada uma das áreas de maior 
importância nos próximos anos p06

Este suplemento é parte integrante do jornal PÚBLICO e não pode ser vendido separadamente

SUPLEMENTO COMERCIAL

Prémio 
Municipal de 
Reabilitação 
Urbana – 
Reabilita Braga 
2018 arranca 
em Fevereiro
p03

Alojamento local 
com alterações 
no regime 
contributivo

que se dediquem 
exclusivamente ao AL 
e arrendamento vão 
deixar de contribuir 
para a segurança social. 
Atividade quadruplicou 
em três anos p04

FUGAS 
SÁBADO
Voltas a Portugal 
e ao munfo

PUBLICIDADE

Pelo enviado especial
José Carlos Rodrigues
PAG 4-5

Reformas,  
que futuro?
Respostas Ministério  
do Trabalho, Solidariedade  
e da Segurança Social P03

Empreendedores
45+
Criar empresas tecnológicas 
e emprego depois dos 
45 anos P06 e 07
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Cairo
O grande 
bazar 
da História
Cláudia S. Villax
Ela quer pôr-nos a olhar 
melhor para o solo

Gastronomia
Lumni,  
de óculos verdes

FUGAS | Público N.º 10.033 | Sábado 7 Outubro 2017

para �

CDU. MB

e3d5cbaf-8ecc-4853-ae1b-641ed2418029

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público.
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.

Domingo, 24 de Dezembro de 2017

Guerra colonial 
“Mãe, o pai voltou 
para casa” P4 a 7

Ficção na televisão 
2017, ano da mulher 
P20 a 22

ESTE SUPLEMENTO É PARTE INTEGRANTE DO JORNAL PÚBLICO N.º 10.111 E NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

A guerra 
contra 
o Papa 
Francisco
P8 a 15

eu avanço”). MB

política e já se está a fazer à vida. Tal como as 
empresas que vendem publicidade em outdoors, 
também Passos Coelho está a tentar rentabilizar 
um espaço de grande visibilidade e com um 
ainda considerável valor de mercado. Em vez da 
bandeira de Portugal, o pin a partir de agora pode 
conter um logótipo de uma marca ou qualquer 
frase patrocinada. “Pensei que vinha aí a Uber, a 
Cabify, a Prozis e outras empresas da moda com 
propostas milionárias para divulgar os tais cupões 
de desconto. Até agora só recebi uma proposta 
de um snack-bar especializado em pregos no pão 
aqui de Massamá. 50 euros por mês, vendi o ano 
todo por 400 euros. Paciência, é o que se arranja”, 
lamentou Passos Coelho.  
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As guerras 
da cultura 
no Brasil
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Filipa e Maria avançaram 
para a partilha da 
maternidade biológica. São 
um caso raro. p8 a 10

Instituto prevê que almofada 
do sistema fi que negativa 
em 12 milhões de euros 
em 2018 p14/15

Dados provisórios de 2017 
apontam para uma subida 
da sinistralidade que 
justifi ca novas medidas p12/13

“O óvulo é meu. 
Mas ela é que vai 
dar vida. É uma 
partilha total”

Mais de cem padres estrangeiros 
ajudam a manter paróquias 
Igreja católica responde à falta de padres e à desorganização paroquial com a importação de sacerdotes 
de várias partes do mundo. Alguns cumprem o rito bizantino, são casados e têm fi lhos Destaque, 2/3

Mais acidentes e 
atropelamentos 
dentro das 
localidades

ADSE prepara 
alternativas 
a  boicote 
de privados

Georg Friedrich 
Haas O compositor 
extraordinário 
que se inspira em 
Schubert, Hölderin 
e Pessoa
Cultura, 20/21
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Com Trump,  
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novo normal
Paul Bocuse
Obituário de 
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Expor crianças é 
tudo menos educar
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IDADE
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GÉNERO

da nossa 
audiência
tem entre 
15 e 44 anos

são quadros médios superiores, 
trabalhadores especializados  
e dos serviços administrativos  
e comércio

Homens

Mulheres
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Abrunhosa regressa
a Matosinhos para fazer história

Ao ar livre, com entrada livre e li-
berdade criativa: liberdade para 
ouvir «Tudo o que eu te dou» e di-
zer «Toma conta de mim», como 

«Se eu fosse um dia o teu olhar», e dançar 
debaixo de uma Lua a brilhar. Estes e ou-
tros temas, verdadeiros hinos do repertó-
rio de Pedro Abrunhosa, irão criar uma at-
mosfera única no próximo Sábado à noite, 
numa proposta integrada no programa Ve-
rão na Casa, da Casa da Música e no Festival 
Matosinhos em Jazz. Matosinhos faz palco 
da sua Praça Guilhermina Suggia, num lu-
gar não por acaso baptizado com o nome 
da maior e mais virtuosa violoncelista por-
tuguesa de sempre. Se na noite de Sexta-fei-
ra a música se irá fundir entre as canções de 
Sérgio Godinho (É Terça-feira, Com um Bri-
lhozinho nos Olhos ou Cuidado com as Imita-
ções, entre outros sucessos do cantautor) e 
os arranjos que Pedro Guedes trouxe a es-
tas composições para o acompanhamento 
da Orquestra Jazz de Matosinhos, Sábado à 
noite será a vez de outra fusão. E é para es-
te palco que o convite se faz para presen-
ciar o resultado de uma experiência entre a 
pop-rock de pendor jazzístico, característi-
ca de Pedro Abrunhosa (com e sem os Ban-
demónio) e dos Comité Caviar – já lá iremos 
– com a clássica sinfonia.

Não se trata de tradução, como podería-
mos traduzir um género musical num outro 
(?), mas por que não olhar para a música as-
sim revisitada nas fronteiras do anacronis-
mo (não só relativo ao pacto fechado entre 
instrumentos, como entre repertórios de 
tempos cronológicos diversos) e da famo-
sa expressão que um dia o poeta Herberto 
Helder utilizou para dar título a um volu-
me de poemas por ele traduzidos. Não lhe 
chamou um trabalho de tradução mas sim: 
«poemas mudados» para português. Nesta 
noite portuense, a música faz os ofícios da 
poesia, incluindo-a, como é da sua nature-
za, e promete apresentar então: pop-rock 
«mudada para sinfónica».

Tarefa que não é simples e que só pode 
ser levada a cabo por um trabalho de equi-
pa. Se Pedro Abrunhosa é o homem do re-
pertório e da voz em palco, Pedro Moreira, 
compositor e maestro, foi quem teve a res-
ponsabilidade dos arranjos e adaptação pa-
ra a orquestra sinfónica. Terceiro elemento 
(sem ordem de prioridades) desta corren-
te de música, Baldur Brönnimann tem sob 
a sua batuta a responsabilidade de condu-
zir a orquestra.

Se o percurso de Pedro Abrunhosa já 
não se distingue do da música portuguesa 

popular, sobretudo desde o fi nal dos anos 
1990 – quem não se lembra dos temas do ál-
bum de estreia que bateu recordes e trou-
xe para a rua verdadeiros slogans simulta-
neamente poéticos e políticos (Viagens)? –,
vale a pena apresentar os nomes desta par-
ceria que vai transformar a música que to-
dos poderão cantar nesta noite de Verão.

Pedro Moreira junta-se a este projecto 
trazendo na bagagem toda uma vida liga-
da ao jazz, ao ensino e à criação de grupos 
como os Moreiras Jazztet ou, com o saxo-
fonista Jorge Reis, o Ensemble de Saxofo-
nes do HCP. Liderou várias parcerias mu-
sicais em trabalhos com o trompetista Fre-
ddie Hubbard, com Benny Golson, Eddie 
Henderson ou Curtis Fuller. Assumiu tam-
bém a direcção da Big Band do Hot Clube 
de Portugal e a do Ensemble Moderno do 
Conservatório Nacional de Lisboa. As par-
cerias com artistas estendem-se para lá do 
universo jazzístico e, no mundo da pop na-
cional, assinalam-se as colaborações com, 
além de Pedro Abrunhosa, Carlos do Car-
mo ou Rodrigo Leão.

Na direcção musical, está Baldur Brönni-
mann. Um dos maestros mais reconhecidos 

no panorama internacional da música con-
temporânea. Brönnimann desenvolveu co-
laborações com compositores de topo, co-
mo John Adams, Saariaho, Birtwistle, Chin, 
Lachenmann, Lindberg, Haas, entre outros. 
Uma das características que singulariza este 
maestro é a sua grande versatilidade, apre-
sentando uma abordagem aberta à progra-
mação e à interpretação musical, que o leva 
a dividir o seu tempo entre as salas de con-
certo e os teatros de ópera, passando, sem-
pre que possível, por actividades de âmbi-
to educativo e comunitário.  É maestro ti-
tular da Orquestra Sinfónica do Porto  Casa 
da Música e da Basel Sinfonietta. Na Casa da 
Música, dirige programas onde combina, de 
uma forma inesperada, obras contemporâ-
neas e desconhecidas com o repertório cor-
rente. Eis mais uma oportunidade para as-
sistir a um destes trabalhos.

Para os maiores fãs de Abrunhosa, fi ca 
uma derradeira nota sobre este concerto: 
em palco, com os Comité Caviar e a Orques-
tra Sinfónica do Porto, o homem com o dia-
bo no corpo irá dar a conhecer duas novas 
canções que integrarão o seu próximo ál-
bum, com edição prevista para Outubro.

Pedro Abrunhosa sobe ao palco com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, Sábado,
dia 28 de Julho, às 22h00. Um concerto inédito que promete revisitar os maiores êxitos do músico.

Se Pedro Abrunhosa
é o homem
do repertório
e da voz em palco, 
Pedro Moreira, 
compositor
e maestro,
foi quem teve a 
responsabilidade
dos arranjos
e adaptação
para a orquestra 
sinfónica

Arlindo Camacho
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PATROCINADO

COSTA OESTE: FUGIR DA ROTINA A UM PASSO DE CASA
Está em Portugal? Então faça-se à estrada, rumo ao litoral e pare na Costa da Prata, em Peniche.

Temos oitenta quilómetros de coisas boas para viver, entre o Baleal e a Nazaré

Lisboa já ficou para trás há mais de meia 
hora. Podia ser um Sábado qualquer, 
pela fresca. O café ainda a pedir des-

canso, os jornais longos pelo sofá, a vida 
a acordar. Mas não. Hoje o caminho faz-se 
em modo escapadinha de fim-de-semana. 
Vamos deixar a rotina no passado e procu-
rar aquilo que - dizem - é perfeito para car-
regar baterias. Venha daí. Quem nos leva 
é o novo SEAT Ateca, a companhia perfei-
ta para apreciar uma viagem com absoluta 
tranquilidade.

Já vê mar? Então, desacelere e oiça-o. Che-
ga a acalmar de tão revolto que é. Aquele 
imenso mar Atlântico que dizem ser um es-
pelho. Se quiser olhar-se nele, aventure-se. 
Não há dúvidas aqui: tem de conhecer a on -
da rainha de Peniche. Pode - porventura - 
encontrá-la na praia do Medão Grande, a 
conhecida Supertubos. O nome condiz com 
a praia. Tem areia no fundo e as ondas são 
rápidas e tubulares: óptimas para congelar 
o pensamento e começar de novo. Com ou 
sem prancha, não há horas para um banho 
no mar que acolhe o surf mundial.

Se preferir ficar do lado do areal, leia, sem 
tempo. Considere folhear ao invés de fazer 
scroll. Diz quem sabe que seis minutos a ler 
um livro pode fazer milagres pela redução 
do stress. Abuse disso, para ganhar apetite.

É que já a seguir vai precisar de todo o es -
paço disponível de estômago para provar a 
Tasca do Joel, a cerca de três quilómetros 
das praias. Aberta desde 1982, já foi de facto 
uma tasca, que só servia pão e vinho aos pes-
cadores. Hoje a ementa alegra qualquer pa -
lato e conforta a alma. Se não reservou me-
sa, o conselho é: sobreviva a qualquer fila. 
Tem 31 páginas de carta de vinhos, três das 
quais para quem não quer ir além do copo. 
O peixe é rei, mas a carne não é uma here-
sia. Ambos saem de fornos a lenha e chegam 
à mesa com gentileza e simpatia Michelin. 
O que é que se pode pedir mais?

Vai um digestivo? Está a trinta quilóme-
tros de uma das melhores Ginjas do país: a 
de Óbidos. É missão impossível contar-lhe 
qual é a melhor de todas as Ginjinhas, por-
que há muitas e com variantes incontáveis. 
Com elas (com as ginjas) e sem elas (apenas 
licor). Pode ser aromatizada com pau de ca -
nela e baunilha, entre outros segredos de 
quem a produz.

Perca-se pelas muralhas de Óbidos até en-
contrar o sítio onde beberá a Ginjinha à es-
pecialista. Esqueça os copos de plástico e 
de chocolate, prefira bebê-la em cálice pró -
prio, e saboreie em vez de acabar com ela 
num só trago. Não repita. Temos de voltar 
à estrada, à condução calma e descontraí-
da que o Sistema 4WD do SEAT Ateca per-
mite em qualquer piso, sob qualquer condi -
ção atmosférica. É este o SUV que vai levá-
-lo ao sítio certo para ver o sol desaparecer, 
qual Sol da Caparica. 

Na Foz do Arelho, onde se juntam Lagoa 

e Oceano, nasceu há uns tempos um Pas-
sadiço que só tem mar à frente. A proposta 
é que largue tudo e vá. Aproveite para fa-
zer esta caminhada de 800 metros entre si 
e o mar. Pelo meio vai encontrar sete mira-
douros individuais, circulares. Escolha um 
e passe tempo consigo, ou com quem qui-
ser, com a leitura ou com a máquina fotográ-
fica. Mesmo que aproveite para olhar para 
dentro, faça o favor de abrir bem os olhos.

Os Passadiços das arribas da Foz do Are-
lho, concebidos pela arquitecta paisagista 
Nádia Schilling, são um balão de sanidade 
mental, gratuito, sem preço. Se procura um 
relaxamento mais profissional, pegue no 
carro e vá andando para a Nazaré. Até lá 
aproveite tudo o que a tecnologia do SEAT 
Ateca tem para lhe oferecer. Um sistema que 
lhe permite destrancar o SUV sem tirar as 
chaves do bolso, um botão de Start que se 
ilumina mal se aproxima do veículo com a 
chave, uma bagageira que se abre graças a 

um pedal virtual, um carregador sem fios 
para o telemóvel ou ainda a tecnologia que 
lhe permite conectar o smartphone e usu-
fruir das suas apps a qualquer momento. É 
tudo tão mais simples quando pode apro-
veitar a vida de mãos livres, verdade?

Agora que já chegou, estacione sem stress. 
Com a ajuda da câmara 360º e do assisten-
te de estacionamento automático, vai che-
gar em paz ao Thalasso Nazaré, onde a cura 
vem literalmente do mar. O mundo já sabia 
que o mar da Nazaré tem força de gigante, 
mas não saberá porventura que tem pro-
priedades únicas, é rico em sais minerais 
e em oligoelementos que são substâncias 
fundamentais para o bom funcionamento 
das células. No Thalasso Nazaré, um centro 
de talassoterapia, a cura vem literalmente 
desse mar. Experimente a Massagem sob 
Duche Vichy, um tratamento sob água do 
mar, com efeito anti-inflamatório, que per-
mite um relaxamento profundo do tecido 
muscular e alívio de tensões. São 25 minu-
tos e 42 euros.  

No fim deste dia sentimo-nos novos, ver-
dade? Apanhámos sol e mar, alimentámos 
o corpo e a alma, activámos físico e cére-
bro, até tivemos tempo para aproveitar a 
vida e experimentar o novo SEAT Ateca e o 
descanso que nos permite por todas as ca-
racterísticas enunciadas ao longo deste per -
curso. Não podemos agora estragar tudo. A 
proposta é: vamos cedo para casa, comemos 
uma coisa leve, e dormimos. Não lhe pare-
ce apelativo? Isso é só até chegar ao Surfers 
Lodge, em Peniche. Não é um hotel, não tem 
recepção e não é só para surfistas. É uma 
casa ecológica, é recebido na sala, e dá as 
boas-vindas a todos.

Esta casa, construída a partir de barcos ve-
lhos de pesca, tem lareira lá dentro, redes que 
balançam lá fora, produtos locais à mesa, vi-
nho português e boa cama. O sentimento é o 
de voltar a casa, mas na Costa Oeste: o sítio.
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SANTIAGO HOTEL  
COOKING & NATURE 

O Santiago Hotel Cooking & Nature, em Santiago do Cacém, 
privilegia  a gastronomia na oferta que faz aos seus hóspedes. 

Mas proporciona-lhes também atividades como desportos 
de aventura, está em plena sintonia com a natureza e é belo, 
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São a arma secreta perfeita para reinventar os pratos que 
está habituada a fazer e surpreender todos em sua casa. Para 
carne, peixe, legumes e até mesmo fruta, os recheios dão uma 

nova alma às receitas, mesmo às mais simples, e mimam os 
paladares mais exigentes. Fique com as nossas sugestões.
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com marisco

 50%
Desconto

em cartão 
Continente

NÃO PERCA
Oferta de livrinho 

de receitas de verão 

BOM PETISCO

A REVISTA DE CULINÁRIA MAIS VENDIDA EM PORTUGAL

VEJA NO INTERIOR 

OS NOSSOS 

PASSATEMPOS. 

TEMOS 65 LIVROS 

PARA OFERECER!

O MEU MONTE
Numa zona onde apenas se ouve o reconfortante silêncio das planícies alentejanas, O Meu Monte abre 
as suas portas para um mundo onde tudo foi pensado ao pormenor para proporcionar umas férias - ou 

apenas uns dias de pausa - inesquecíveis. O paraíso existe e está em Aguiar, no Alentejo.

CM DESTINOS

MEDIA KIT 2022



+ 8.000 
visualizações 

publico.pt

publico.pt

430 mil  
visualizações 
FACEBOOK

JORNAL PÚBLICO
MEDIA KIT 2022

EVENTOS
Showcases

AUDITÓRIO DO 
PÚBLICO

LISBOA E
PORTO 

+ 2.000 
visitantes

+ 570.000
visualizações 

+ 800
espectadores

em directo

SAIBA 
+

SAIBA 
+

https://www.publico.pt/aovivo
https://www.publico.pt/festivalp


JORNAL PÚBLICO
MEDIA KIT 2022

CONFERÊNCIAS E DEBATES
Reconhecimento 
e preferência dos anunciantes  

Evento Startup Capital Summit
Organizado em parceria com a Universidade de Coimbra

Conferência Democracia 4.0 
promovida pela

Evento 30º Aniversário 
do Público com o apoio de

Conferência Mobilidade sustentável
organizada pelo Público, em parceria com

+3.500
pessoas

SAIBA 
+

SAIBA 
+

SAIBA 
+

SAIBA 
+

https://www.startupcapitalsummit.com/
https://www.publico.pt/2018/05/08/video/conferencia-democracia-40-20180507-180450
https://www.publico.pt/evento30anos
https://www.publico.pt/openday-lisboa



