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que apesar de estar em desaceleração, 
aumentou 13% em termos homólogos 
(+318 milhões de €), subindo para 11% do 
total da despesa (9,8% em abril15) devido 
sobretudo aos encargos do Estado com as 
Obrigações do Tesouro e com os Certifica-
dos de Aforro e do Tesouro. 
3. Despesa com o Pessoal deve diminuir 

para 22,7% em 2016 (10,4% do PIB) 

A despesa com o pessoal da AP apresen-
tou um aumento de 2,6% em termos 
homólogos (+150 milhões de €).  
Além do efeito da progressiva eliminação 
dos cortes salariais dos funcionários 
públicos (Lei nº 159-A/2015, de 30 de 
dezembro) esta rubrica foi fortemente 
influenciada pelo atraso do pagamento das 
contribuições das entidades empregadoras 
para os sistemas de segurança social, 
relativas a meses do ano anterior, bem 
como pelos erros cometidos em 2015 por 
parte de algumas EPR da Saúde respeitan-
tes ao tratamento contabilístico das 
retenções sobre os vencimentos, conside-
rando-as como despesa extra-orçamental.  
Excluindo estes dois últimos factores, a 
despesa com o pessoal da AP teria 
aumentado para cerca de metade de 2,6%, 
isto é, em torno de 1,3% .  
Confirma-se assim que a despesa com o 
pessoal da AP esta controlada no 1º 
quadrimestre de 2016, visto que teve um 
crescimento homólogo de 2,6%, abaixo do 
previsto para o total do ano (2,8%), com 
uma taxa de execução (30,9%) igual à 
registada em abr/15.  
Aliás, está previsto que esta despesa 
diminua para 22,7% do total da despesa no 
ano de 2016 (23,3% em 2015) e para 
10,4% do PIB em 2016 (10,5% do PIB em 

1. Défice Global da Administração 

Pública piorou devido a deterioração do 

saldo das entidades públicas reclassifi-

cadas.  

No entanto, melhorou o saldo primário 

positivo. 

Segundo a execução orçamental até abril 
de 2016, o défice da AP agravou-se em 56 
milhões de € face ao período homólogo 
devido sobretudo à diminuição do 
excedente dos serviços e fundos autóno-
mos.  
Para esta situação contribuiu a deteriora-
ção significativa do défice das entidades 
públicas reclassificadas (EPR), com 
destaque para o agravamento do saldo 
deficitário da empresa Infraestruturas de 
Portugal, S.A. e a diminuição expressiva 
do saldo positivo dos Hospitais empresari-
alizados.  
Mas, se excluirmos a componente dos 
juros, o saldo global da AP permaneceu 
positivo e até melhorou para 1.118 
milhões de € em abril 2016 (856 milhões 
de € em abril 2015).  
2. Peso dos juros da dívida pública 

subiu para 11% do total da despesa 

A despesa com os juros da AP prevista 
para o total do ano de 2016 é de 8.396 
milhões de € (+351 milhões de € do que 
em 2015), mantendo o seu peso em 4,5% 
do PIB.    
O total da despesa pública da AP aumen-
tou 0,7% em termos homólogos (+164 
milhões de €) situando-se muito abaixo da 
prevista para o total do ano (+5,7%), com 
uma taxa de execução de 29,2% face à 
prevista para o total do ano.  
O principal contributo foi dado pela 
componente dos juros da dívida pública, 
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4. Despesa com Salários aumentou menos que 
há um ano. 
No subsector Estado verificou-se mesmo uma 
diminuição.  
Os salários da AP  aumentaram 1,1% em termos 
homólogos (+48 milhões de €), ficando abaixo da 
variação (3,4%) registada há um ano atrás 
(Gráfico)   
E isto sucede, em parte porque em 2014 se assistiu 
a uma redução particularmente acentuada dos 
salários, abrangendo um maior número de 
trabalhadores (os cortes passaram a incidir num 
nível salarial acima de 675€ em vez do patamar dos 
1.500€ implementados a partir de 2011).  
Por outro lado, o universo de pessoas que 
entretanto se está a aposentar (especialmente no 
Estado) tem níveis salariais mais altos, sujeitos à 
reposição gradual dos salários cortados, o que leva 
à poupança de despesa salarial. Este é um 
fenómeno preocupante, de precariedade na AP, que 
leva a um nível cada vez mais elevado de 

trabalhadores com salários mais baixos, a par de 
um número crescente de contratados a termo.  
Porém, a evolução da despesa com salários na AP 
não foi uniforme entre os diferentes subsectores.  
Nos Serviços e Fundos Autónomos (SFA) registou-
se um crescimento mais acentuado, de 3,4% em 
termos homólogos. Nas EPR +4,9% e no conjunto 
da Administração Regional e Local (ARL) não 
chegou a ultrapassar os 2%. 
No subsector Estado chegou mesmo a recuar, tendo 
diminuído 0,4% em termos homólogos (-9 milhões 
de €).  
Assim, o peso dos salários da AP subiu ligeiramen-
te para 17,2% em Abril de 2016 no total da despesa 
(17,1% em abr/15), em resultado da subida nos 
SFA e ARL, embora no Estado se tenha verificado 
uma diminuição para 12,8% (13,1% em abr/15).  
Excluindo a ARL, a despesa prevista com os 
salários da AP é de 6,3% do PIB para o ano de 
2016 (6,2% em 2015) mas com uma diminuição do 
peso no Estado para 3,6% do PIB (3,7% em 2015).     

Quadro – Despesa com o Pessoal da Administração Central e da AP prevista para 2016 

Milhões € Em %

Orgãos de soberania 111 114 3 2,6%

Governação 91 79 -12 -13,5%

Representação Externa 182 185 3 1,7%

Finanças* 543 1013 470 86,6%

Defesa 1276 1209 -68 -5,3%

Segurança Interna 1571 1509 -62 -4,0%

Justiça 1039 1009 -30 -2,9%

Cultura 129 152 23 17,6%

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 1254 1280 27 2,1%

Ensino Básico  e Secund. E Admin. Escolar 4391 4086 -305 -6,9%

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 316 356 40 12,5%

Saúde 3479 3771 292 8,4%

Planeamento e Infraestruturas 322 352 30 9,5%

Economia 107 117 10 9,7%

Ambiente 131 133 2 1,4%

Agric., Florestas, Desenv. Rural e Mar 172 179 7 4,0%

Mar 24 27 3 13,2%

TOTAL 15137 15570 433 2,9%

Despesa com o Pessoal do Total da AP 18856 19380 523 2,8%

Em milhões €

Variação Homóloga 

 (2016-2015)Programa Orçamental
2015 2016*

 
Fonte: OE-2016. * A reversão do corte salarial dos funcionários públicos da AC encontra-se incluída numa dotação de 
447 milhões de € no Ministério das Finanças.   

Gráfico – Despesa com o Pessoal e Salários da AP, no 1º quadrimestre de 2013 a 2016 
(Variação Homóloga) 
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Nota: A metodologia usada para o cálculo dos salários da AP resulta da soma das remunerações certas e permanentes 
da AC e Segurança Social + Administração Regional e Local. A variação homóloga de 2016 inclui as novas EPR de 
2015; enquanto a de 2015 face a 2014 exclui este conjunto de entidades a fim de ser comparável com o ano 
precedente. Fonte: DGO.    
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lado, ao crescimento das transferências correntes 
da AC (+2,6%).  
Por outro lado, a despesa com a totalidade das 
prestações sociais permaneceu contida, tendo 
aumentado 0,9% em termos homólogos (3,0% 
prevista para o ano de 2016) devido sobretudo ao 
acréscimo registado nas pensões (3,0%), variação 
semelhante à prevista para o total do ano (3,2%) e 
à quebra significativa da despesa com o subsídio 
de desemprego (-15,5%, correspondendo a -100 
milhões de €), muito mais acentuada do que a 
prevista para o ano de 2016 (-7,0%). 
Quanto à receita fiscal, esta evoluiu favoravel-
mente até abril/16, tendo crescido 3,5% em 
termos homólogos, resultante sobretudo do forte 
acréscimo dos impostos indiretos, com exceção 
do IVA, abrangendo a generalidade dos impostos 
sobre o consumo associados em grande parte à 
subida das taxas sobre: os combustíveis, o tabaco, 
as bebidas alcoólicas, os automóveis.  
A receita do IVA continuou a diminuir face ao 
período homólogo (-2,7%), representando uma 
quebra de quase 130 milhões de € face a abr/15, 
contrastando com o aumento previsto para o total 
do ano (+3,2%) justificado pelo aumento dos 
reembolsos. 
De entre os impostos diretos, a variação da 
receita do IRS tornou-se positiva até abr/16 
(+0,8% em termos homólogos) proveniente 
essencialmente da recuperação dos rendimentos 
de trabalho e do aumento do emprego, ainda que 
ténue, compensando a redução/eliminação da 
sobretaxa para algumas famílias. Mas, nesta 
matéria, mantem-se uma elevada incerteza acerca 
do comportamento futuro da receita do IRS, visto 
que os reembolsos referentes aos rendimentos de 
2015 terão maior expressão nos próximos meses.  
O abrandamento da atividade económica ocorrido 
no 1º trim/16 (cujo PIB desacelerou para 0,9% em 
termos homólogos reais, metade da taxa prevista 
para o ano) levanta a questão da dificuldade em 
atingir o crescimento económico de 1,8% em 
2016, sobretudo em termos de investimento, com 
eventuais repercussões negativas na situação das 
contas públicas do País. Assim, será necessário 
garantir que a possível necessidade de rever as 
metas orçamentais para este ano não venha 
novamente a sacrificar os rendimentos dos 
trabalhadores e dos pensionistas, como foi o caso 
ao longo dos últimos anos. 

5. Margem Orçamental disponível de 695 
milhões de €. Para além da evolução controlada 
da despesa com o pessoal, existe uma margem 
importante de despesa prevista para 2016 que 
ainda não foi praticamente utilizada e que se 
encontra em “outras despesas correntes”. 
Nesta margem estão incluídas a dotação 
provisional (501,7 milhões de €) e a reserva 
orçamental (193,2 milhões de €, relativa a 
dotações orçamentais financiadas por receitas 
próprias), perfazendo um total de 695 milhões 
de €. 
Este montante deverá ser reafetado a qualquer 
componente de despesa ao longo do ano.  
No 1º quadrimestre do ano, a rubrica “outras 
despesas correntes” totalizou 228 milhões de €, 
representando apenas 12,3% do previsto para o 
total do ano (1.857 milhões de €) quando há um 
ano atrás, o grau de execução era de 23,3%. 
Resta saber como vão ser repartidas estas 
rubricas e se serão integralmente utilizadas. 
6.Outras análises e reflexões sobre a evolução 
da execução orçamental 
Mantém-se a preocupação com a forte subida da 
despesa com os juros da dívida pública e o 
aumento do seu peso no total da despesa pública, 
devendo representar 4,5% do PIB no ano de 
2016, aproximando-se do peso dos salários da 
AC no PIB (6,2%) e ultrapassando mesmo a 
componente dos salários do Estado (3,6%). 
A despesa com as pensões da CGA, que 
aumentou apenas 0,4% em termos homólogos até 
abr/16, em linha com a variação prevista para o 
ano (0,3%) que resultou da ligeira atualização 
das pensões (0,4% nas pensões até 628,83€, 
mantendo-se a maioria inalteradas). Em 
contrapartida, apesar da reversão dos cortes 
salariais, a receita proveniente das contribuições 
para a CGA, maioritariamente constituídas pelas 
quotas dos trabalhadores e das contribuições das 
entidades empregadoras manteve-se estagnada 
até abr/16, em torno de 1.248 milhões de €. Esta 
evolução resultou sobretudo da continuação da 
diminuição do número de subscritores. 
Relativamente à Segurança Social, assistiu-se a 
um aumento do seu saldo positivo, para 834 
milhões de € até abr/16, comparado com 567 
milhões de € até abr/15, devido por um lado, ao 
forte crescimento das receitas provenientes das 
contribuições e quotizações (+4,8%) e, por outro 
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O STE defendeu em reunião com a Comissão de Reforma do Modelo de Assistência na 
doença aos Servidores do Estado (ADSE), que apresentará ao Governo a revisão do 
modelo institucional da ADSE, o seguinte: 

• Da consulta feita aos trabalhadores e aposentados, que pagam na totalidade o 

funcionamento do sistema, foi possível concluir que a esmagadora maioria quer que a 

mesma se mantenha na Administração Directa do Estado, num modelo organizacio-

nal o mais próximo possível do actual, fundamentando a sua preferência pelo grau de 

CONFIANÇA que sentem no actual modelo, quando comparado com modelos 
alternativos, designadamente os de mutualidade; 

• Que a ADSE é parte integrante da relação laboral do Estado com os seus 

trabalhadores bem como do compromisso com os aposentados e é neste contexto 
que deve manter-se, podendo vir a integrar outros titulares, trabalhadores do Estado 

com diversos vínculos, bem como, familiares e dependentes que hoje estão fora o 

sistema; 

Dos figurinos institucionais apresentados pela Comissão, trabalhadores e aposentados 

escolhem o de Instituto Público com autonomia administrativa e financeira, com 

participação dos titulares (trabalhadores e aposentados) na gestão, acompanhamento e 

fiscalização, através de eleição directa dos seus representantes. 
Os trabalhadores e aposentados da Administração Pública dão preferência ao regime 

solidário intergeracional e interprofissional da ADSE.  

O caminho é este e não outro qualquer! 

ADSE EM RISCO 
TRABALHADORES E APOSENTADOS 

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA    

AUMENTE A POSIÇÃO NEGOCIAL DO STE, 
 

PROMOVA A SINDICALIZAÇÃO! 
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CONSULTÓRIO JURÍDICO 

Como são feitos os descontos na modalidade de trabalho a tempo parcial?  

Que direitos tenho? 

Os descontos têm sempre por base a remuneração efetivamente auferida pelo trabalhador, 
consoante trabalhe a tempo completo ou a tempo parcial. 

O trabalho a tempo parcial terá a duração que for livremente acordada entre o trabalhador e a 
entidade empregadora, e não altera em nada o modo de gozar as férias, que é exatamente 
idêntico ao dos demais trabalhadores que trabalham a tempo completo. 

O regime de trabalho a tempo parcial também não afeta: 

- a contagem do tempo de serviço; 
- o direito a férias e aos subsídios de férias e de Natal proporcionais; 
- o direito ao subsídio de refeição nos dias em que o trabalhador prestar pelo menos quatro horas 
de trabalho; 
- a aplicação do SIADAP. 
 
Pode ser fixado um horário rígido a um administrador hospital? 
 
Com efeito, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 101/80, os 
administradores hospitalares encontram-se sujeitos ao mesmo regime de isenção de horário a 
que está sujeito o pessoal dirigente da Administração Pública, impendendo sobre os 
mesmos, ainda, o dever de assiduidade, o cumprimento do período normal de trabalho e o 
dever de, em qualquer momento, comparecer ao serviço, se chamados (cfr. artigos 13.º e 
34.º, alínea c), do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública, aprovado pela 
Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterado e republicado pela Lei n.º 64/2011, de 30 de Agosto).  

A razão de ser da atribuição deste regime de isenção de horário aos cargos dirigentes e aos 
funcionários inseridos na carreira de administração hospitalar resulta da necessidade de 
acautelar o cabal exercício das funções de direcção e gestão a que os mesmos estão 
adstritos, as quais envolvem um nível superior de complexidade e disponibilidade por parte 
dos seus titulares. 

O jurista responde . . . 
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Panamá e especializada na criação de 
empresas offshore. A base de dados que 
contém milhares de documentos foi 
entretanto colocada online pelo CIJI (https://
offshoreleaks.icij.org) 
 
Passado todo este tempo fica a pergunta: já 
há resultados? As pessoas envolvidas e com 
impostos em falta, já começaram a pagar? 
No "Swissleaks" a acção do fisco chegou 
tarde e o direito à liquidação de impostos já 
tinha prescrito quando todas as peças se 
juntaram. 
Não podemos aceitar que desta vez ocorra o 
mesmo e que os que efetivamente usaram 
este offshore para fugirem ao pagamento de 
impostos fiquem impunes. 
Não podemos esquecer, nem deixar cair no 
esquecimento.  
 

(Sócia devidamente identificada) 

Há quase três meses o mundo ficou a saber 
que milhares de pessoas dos mais variados 
cantos do globo, entre as quais políticos, 
antigos e actuais governantes, empresários, 
celebridades do mundo desportivo e do 
espectáculo, muitos anónimos, usaram 
paraísos fiscais para esconder rendimentos e 
património. 
Na teia do "Panama papers" há também, ao 
que parece, mais de duas centenas e meia de 
nomes com ligações a Portugal. O governo, 
através da administração fiscal, apressou-se 
a pedir ao Consórcio Internacional de 
Jornalistas (que divulgou este gigantesco 
esquema de fraude e evasão fiscais) os 
nomes dos portugueses envolvidos. A 
Procuradoria-Geral da República anunciou 
também estar a acompanhar o caso. 
De então para cá assistimos ao desfiar dos 
nomes dos portugueses que surgem nas listas 
da Mossack Fonseca, a empresa sedeada no 

Papéis do Panamá 
Não podemos esquecer,  
não podemos  
deixar prescrever! 
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LEGISLAÇÃO - MAIO 2016 
Dia 2 

Decreto Regulamentar Regional n.º 
14/2016/M – Aprova a orgânica da 
Direção Regional do Trabalho e de 
Ação Inspectiva 
Decreto Regulamentar Regional n.º 
15/2016/M – Aprova a orgânica da 
Inspeção Regional de Finanças 
Dia 11 

Portaria n.º 132/2016 – Determina a 
extensão do contrato colectivo entre a 
Confederação Nacional das Instituições 
de Solidariedade – CNIS e a Federação 
Nacional dos Sindicatos dos 
Trabalhadores em Funções Públicas e 
Sociais – Alteração 
Dia 13 

Decreto Legislativo Regional n.º 
21/2016/M – Cria o Instituto das 
Florestas e Conservação da Natureza, IP
-RAM, e extingue a Direção Regional 
das Florestas e Conservação da 
Natureza e o Serviço do Parque Natural 
da Madeira 
Dia 18 
Resolução da Assembleia da República 
n.º 85/2016 – Recomenda ao Governo 
que revogue a Portaria n.º 82/2014 de 
10-04, e o Despacho n.º 13427/2015 de 
20-11, e que defina os princípios para a 
reorganização hospitalar e proceda ao 

reforço dos meios humanos e materiais 
da rede dos Serviços de Urgência 
Dia 19 

Portaria n.º 147/2016 – Estabelece o 
processo d classificação dos Hospitais, 
Centros Hospitalares e Unidades Locais 
de Saúde do SNS, e define o processo 
de criação e revisão das Redes de 
Referenciação Hospitalar 
Dia 23 

Lei n.º 13/2016 – Altera o Código de 
procedimento e de Processo Tributário, 
e a Lei Geral Tributária (DL 398/98, de 
17-12, e protege a Casa de Morada de 
Família no âmbito de processos de 
execução fiscal. 
Portaria n.º 148/2016 – 3.ª alteração ao 
Regulamento Específico do Domínio do 
Capital Humano, aprovado em anexo à P 
nº 60-C/2015, de 2-03 
Dia 24 

Resolução da Assembleia da República 
n.º 90/2016 – Recomenda ao Governo o 
reforço de meios e competências da 
ACT, garantindo a eficácia da sua 
intervenção no combate ao trabalho 
precário. 
Dia 30 
Decreto Regulamentar nº. 1-A/2016 – 
Sistema de pontos e cassação do título 
de condução 

    

INFORMAÇÃO RÁPIDA AOS SÓCIOS 
 

ACTUALIZE:  
 

 
 
 
Utilize o formulário do STE em  www.ste.pt  

Os seus dados pessoais
Os seus dados pessoais
Os seus dados pessoais
Os seus dados pessoais    
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Em Agosto de 2005 congelaram-nos as 
progressões! À época, algumas das 
vítimas deste ardil do governo haviam 
progredido pela última vez em 2001. 
Pior, este ato cego e insensível cilindrou 
em 37% dos cenários de progressão 
possíveis nas carreiras gerais. Em 2005 
evoluir-se-ia de € 12,68 para € 34,87. 
Pode dizer-se que se salvaram as promo-
ções. Para quem as teve, respondemos 
nós.  
Na altura, os sindicatos, com destaque 
para o STE, apelaram à mobilização dos 
trabalhadores em prol da justiça. Porém, 
muitos dos outros colegas alheados do 
movimento sindical e, porventura menos 
sensibilizados (custa reconhecer, mas é 
verdade), esperaram que o mal fosse 
passageiro, ou que alguns ativistas 
resolvessem o problema de todos… 
Chegados a 2008, findo o descongela-
mento, aguardavam-se as progressões 
generalizadas (entre € 13,33 e € 66,57 
para 78% dos cenários) mas entretanto o 
gelo petrificara-se… A esta afronta os 
trabalhadores responderam com veemên-
cia através da acção sindical mas a falta 
de presença da maioria das vítimas 
retirou ímpeto à demanda da justiça. 
Em Janeiro de 2009 só um terço dos 
escalões da Tabela Remuneratória Única 
não ficou a pairar entre dois níveis. E, 
acabaram-se as promoções… Restaram 

EVOLUÇÃO DAS CARREIRAS:  

É DEIXÁ-LOS MORRER (ONDE ESTÃO) 

as progressões… para quem as teve! 
Porque essa janela fechou no final de 
2010.  
Por todo o lado, muitos têm mantido 
bem acesa a tocha da justiça mas as 
grandes procissões fazem-se com o 
número e o vigor de muitos e não só de 
alguns. Ou seja, muitos dos nossos 
colegas têm a carreira suspensa há 14 ou 
15 anos. Uns, há 6 anos outras há pelo 
menos 7 ou 8 anos. 
Esperar e transigir não resolveu os 
problemas do país (qual será o próximo 
banco a ser salvo? Porque cortam tanto 
nos salários mas tão pouco na aquisição 
de serviços e nas rendas excessivas?). 
Nas nossas famílias, vai-se fazendo o 
que se pode mas com uma margem 
financeira cada vez mais erodida. À 
esquina das nossas vidas, esconde-se o 
desconhecido. Abismo ou salvação?  
Mas há um caminho! Tanto para os que, 
fartos de esperar pela carreira, saíram 
para a aposentação, como para os que 
permanecem na paragem, aguardando 
todos que se redija as letras de dívida, a 
fim de se apurar o quanto nos estão a 
dever.  
De resto, a justiça e a reparação não são 
maná que o Senhor envia do céu mas 
antes frutos que recolhemos com suor no 
rosto e fogo no peito. Pelo resgate das 
nossas carreiras, a verdade nos libertará. 

Por  Miguel LobatoMiguel LobatoMiguel LobatoMiguel Lobato    
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Em junho evocamos o poeta maior 
Fernando António Nogueira 
Pessoa, nascido aos 13 dias deste 
mês, no ano de 1888, em Lisboa. 
Tanto o seu nome como o local e 
data de nascimento terão uma 
extraordinária relação, inclusive 

genealógica, com Fernando Bulhões, nome de baptismo de Santo 
António, o santo mais querido dos 
alfacinhas, falecido em Pádua em 
13 de junho de 1231.  
O nosso singelo tributo 
passa, em primeiro lugar, 
por uma visita guiada à 
casa onde Pessoa residiu 

nos últimos 15 anos de vida (entre 
1920-35), situada em Campo de 
Ourique. Uma oportunidade para 
descobrir um pouco do seu universo 
pessoal mais intimista e afectivo. 
Percorremos o interior da casa (restaurada pela arquiteta italiana Daniela 
Ermono e pela engenheira Paula Nobre) 
a partir do Sonhatório (sala multimédia) 
até à Biblioteca, sob a batuta da guia 
que nos vai revelando alguns episódios 
biográficos, pequenas histórias e 
curiosidades, também ilustrados 
através das fotografias, das frases que 
aqui e ali estão inscritas nas paredes, 
dos objectos: os inconfundíveis óculos, a máquina onde terá escrito 
tantos dos grandes poemas sob os seus múltiplos heterónimos, os 
móveis do quarto, totalmente reconstituído tal como ele o deixou, 
porventura reflexo da forma como viveu: com a simplicidade dos 
génios. 

P A S S E I O S   E   V I S I T A S  
Nós fomos!!!! 

Em junho, Pessoa revisitado 

expertusperennis.wordpress.com 

VISITA À CASA FERNANDO PESSOA 
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Mas se ainda continua por revelar um imenso manancial da produção literária de Fernando 

Pessoa, considerado o mais universal poeta português e o maior do séc. XX, e que foi também 

escritor, crítico literário, jornalista, tradutor, astrólogo, menos conhecido é o seu profundo 

trabalho como estudioso do Comércio. Por isso, muito nos honra divulgar a obra do nosso sócio 

João Barreta, COMÉRCIO (S)! A QUE PROPÓSITO? Conversas improváveis com 

Fernando Pessoa, sob a chancela da Diário de Bordo Editores. 
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