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10 DE JUNHO ¦PRESIDENTEDAREPÚBLICA DESFALECEU QUANDODISCURSAVA

Cavaco
assusta
no 10
de Junho
Protestos agravaram stress mas estado de saúde não

preocupa Tem uma saúde de ferro diz fonte próxima
Luís Oliveira LídiaMagno

OPresidentedaRepública desfaleceu ontemquando discursava na
Guarda nas cerimónias

militares do Dia de Portugal mas
oseu estado de saúdenão oferece

particular preocupação
O Presidente tem uma saúde

de ferro O que se passou teve a
ver com cansaço e stress disse
uma fonte próxima do Presiden
te que classificou os protestos
como inadmissíveis Sãouma

chantagem ao presidente com o
dedo do PCP acrescentou

Os protestos agravaram a ten
são do Presidente O Chefe de

Estado acabou por sucumbir ao
stress e sofreuumabaixa de ten

são Segundo apurou o CM o
Presidente está bem e não vai

precisar de qualquer cuidado
adicional

Tudo acabou por não passar
de um susto mas segundo apu
rou o CM rapidamente se pôs
emmarchaum plano para retirar
o Chefe de Estado do local e

transportá lo para um hospital
o que não foi necessário

O desfalecimento ocorreu às

10h36 seis minutos depois de
ter começado o discurso e numa

altura em os mani

festantes gritavam
está na hora do

Governo ir embora
Cavaco Silva ficou

sem fala empalide
ceu desequilibrou
se e cambaleou

O general Pina
Monteiro foi o pri
meiro a aperceber se e amparou
o Presidente impedindo que
este caísse Cavaco foi levado ao

colo para as traseiras da tribuna
onde foi assistido por médicos
das Forças Armadas Segundo o
major general médico José

Duarte da Força
Aérea o Presidente
sentiu uma reação
vagal mas recupe
rou muito rapida
mente Não per
deu a consciência e
manifestou inten

ção de concluir o seu
discurso adiantou

o oficial Foi isso que aconteceu
meia hora depois
Numa nota ontem à noite pu

blicada no site da presidência
Cavaco agradeceu a preocupa
ção de todos Para hoje já tem
agenda e recebe Passos Coelho

O QUE É A
REAÇÃO VAGAL
A reação vagal ou síncope va
sovagal está relacionada com
uma alteração na circulação
sanguínea e oxigenação do cé
rebro Normalmente é precedi
da de suores frios tonturas
palidez e escurecimento súbi
to da visão Há vários fatores

que podem causar uma indis
posição deste tipo que pode
ou não provocar desmaio
como o calor cansaço emo
ção ansiedade ou muito tem
po em pé Acontece por exem
plo a pessoas que têm pavor
de agulhas quando vão fazer
análises mais na pág 51
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Indisposição
não fez calar
manifestantes

Os cerca de 200 manifestan

tes entre elesMário Nogueira
daFenprof que se deslocaramà
Guarda para protestar contra a
ação do Governo ficaramdis
persos entre os populares que
assistiam à cerimónia Quando
Cavaco Silva começou a discur
sar os manifestantes amaior
parteprofessores enfermeiros e
elementos demovimentos con

tra o pagamento de portagens e
fecho de serviços públicos
empunharamcartazes e grita
rampalavras contra o Governo
Os gritos continuaramapós Ca
vaco Silva desfalecer
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