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Gazeta do Cenjor

Destaque, 2 e 3

Um pouco por todo o país, com 
ou sem tolerância de ponto, os 
portugueses brincam ao Carna-
val durante uma semana.

Orçamentos reduzidos, recur-

so a artistas nacionais, festejos 
mais comedidos do que em anos 
anteriores e a cobrança de bilhe-
tes de entrada nos recintos dos 
desfiles a preços acessíveis vão 

permitir aos foliões esquecerem 
as dificuldades do dia-a-dia.

De Torres Vedras à Madeira, 
da Mealhada a Loulé,  autar-
quias houve que ignoraram as 

indicações de Miguel Relvas. 
O tema principal é a incon-

tornável crise socio-económica, 
com os organizadores dos fes-
tejos a reservarem um lugar de 
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Cancro 
poderá ser 
doença 
crónica

Portas reforça  
relações 
políticas e 
económicas

Cortes nos 
salários só 
a partir de 
fevereiro

Fecho de 
salas deixa 
regiões sem 
cinema

Onda gigante 
é a marca  
da Praia  
do Norte

honra para a “Troika”. Lá fora o 
Rio de Janeiro e o Carnaval de 
Veneza são os mais aguardados 
como é da tradição . 

DR

A menos de uma semana do carnaval os preparativos para a festa já começaram e nem a crise 
demoveu a população. Ainda assim, algumas autarquias “cortaram” no orçamento

O carnaval são três dias  
e a “troika” é a raínha
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E se em 2012 a tradição se manteve, 2013 não quis ser 
diferente. Numa época de austeridade, Portugal foi contra  
as regras e decidiu festejar. Por todo o país,  
mesmo com redução de verbas e com ou  
sem tolerância de ponto, o Carnaval vai encher  
as ruas de cor e folia e fazer com que durante  
por alguns dias a crise seja motivo de chacota 

Carnaval  
sai mais uma 
vez à rua 

Apesar das dificuldades Daniela Santos 

Apesar da crise, o carnaval deste ano não foge à regra  e desafia o poder, com algumas autarquias a darem tolerância de ponto aos funcionários e a “troika” como mote dos festejos

Várias câmaras municipais con-
cederam tolerância de ponto 
na terça-feira de Carnaval, indo 
contra a medida imposta já no 
ano passado pelo Governo. E 
porque no Carnaval “ninguém 
leva a mal”, muitas foram as au-
tarquias que disseram “não” a 
Miguel Relvas 

No ano passado, o Governo as-
segurou que a tolerância de pon-
to no Carnaval voltaria a ser reti-
rada aos trabalhadores da função 
pública em 2013, mas nem por 
isso as autarquias deixaram de 
prosseguir com os festejos.  

Nas principais cidades onde 
o Carnaval é tradição, as autar-
quias concederam a dispensa do 
trabalho, apesar das críticas do 
ministro Adjunto e dos Assuntos 
Parlamentares, que sustentou a 
sua decisão nos “milhões de eu-
ros em dívidas” do país.

 
Festa já está em marcha
A menos de uma semana do 
Carnaval os preparativos para a 
festa já começaram e nem a cri-
se demoveu a população. Ainda 
assim, algumas autarquias “cor-
taram” no orçamento em relação 
ao ano passado. 

Na região Oeste, onde o En-
trudo é “rei”, a câmara de Torres 

Vedras reduziu em cerca de 17% 
o investimento para este ano, que 
se cifra em 350 mil euros, contra 
os 420 mil euros gastos no ano 
passado.

Também Loulé, no Algarve, 
uma cidade com forte expressão 
carnavalesca, se viu obrigada a 
reduzir o orçamento em 20%, 
para 200 mil euros. Nas decla-
rações à comunicação social, o 
presidente da autarquia, Seruca 
Emídio, garantiu que o corte só 
veio “aguçar a criatividade e o 
grau de exigência” dos foliões.

Em Ovar, outra cidade onde o 
Carnaval faz parte da cultura lo-
cal, o investimento chegou aos 
195 mil euros.

Em Sines, o Carnaval deste ano 
custou 140 mil euros, o que re-
presenta menos 30 mil euros do 
que em anos anteriores. Segundo 
Maria Alexandra Oliveira, presi-
dente da associação organizado-
ra do Carnaval de Sines, o orça-
mento garante apenas os custos 
com materiais e aspetos técnicos, 
uma vez que a “mão-de-obra é 
quase 100% voluntária”. 

Este ano a organização pode 
contar com uma ajuda de 50 mil 
euros da Câmara Municipal. 

Já na Madeira, que vive sob for-
te austeridade, os gastos atingem 
valores superiores, calculando-
se em cerca de meio milhão de 
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Apesar da crise, o carnaval deste ano não foge à regra  e desafia o poder, com algumas autarquias a darem tolerância de ponto aos funcionários e a “troika” como mote dos festejos

euros o orçamento destinado à 
organização das festividades. Ao 
montante de 270 mil euros, igual 
ao do ano passado, acrescem 210 
mil euros em iluminações deco-
rativas e cerca de 24 mil euros em 
apoio logístico ao sistema de som 
fornecido.

Além do elevado investimento, 
a tolerância de ponto na Madei-
ra também abrange a manhã de 
“Quarta-feira de Cinzas”.

Segundo Conceição Estudan-
te, secretária regional da Cultura, 
Turismo e Transportes, o Carna-
val da Madeira vai contar com a 
participação de 3 749 figurantes, 
número superior ao registado o 
ano passado.

Ainda que o investimento seja 
elevado, a governante madeiren-
se garantiu que se prevê, entre 6 
a 13 de fevereiro, uma ocupação 
hoteleira na ordem dos 60%.

Carnaval de Norte a Sul
Quanto aos temas que com-
põem o Carnaval de 2013, já 
seria de esperar que a sátira 
é dirigida à situação econó-
mica do país, com a “troika” 
como personagem principal. 

Em Loulé, “Entroikados na 
Grande Palhaçada” vai fazer jus 
à atualidade portuguesa, num 
cortejo com 17 carros alegóricos, 
grupos de animação, escolas de 

DR

samba, cabeçudos e gigantones.
O Carnaval de Loulé é o mais 

importante do Algarve e repre-
senta um forte impulso turísti-
co nesta época do ano.

Também no Algarve, em Lagos o 
carnaval será celebrado no dia 12, 
com bailes de máscaras a serem o 
ponto forte deste cartaz algarvio.

Júlio Barroso, presidente da 
Câmara Municipal, admitiu que 
na terça-feira a frequência de 
público aos serviços centrais seja 
nula ou especialmente reduzida, 
ainda que todos os serviços ope-
racionais se mantenham em fun-
cionamento. 

Na Mealhada, outro concelho 
com uma tradição carnavalesca, 
os festejos decorrem entre 8 e 
12 de Fevereiro, e contará com a 
presença de duas figuras públi-
cas brasileiras como Reis do Car-
naval de 2013. 

Organizado pela Associação 
de Carnaval da Bairrada desde 
1979, o Carnaval da Mealhada 
é um dos mais importantes da 
zona centro do país. 

Na mesma região, Alcobaça 
quis ser exceção à regra e optou 
por um tema que também marca 
o mês de fevereiro: o amor.

Celebrado junto ao Mostei-
ro de Santa Maria de Alcobaça, 
onde jazem os dois protagonistas 
de uma grande história de amor, 

D. Pedro e D. Inês, este Carnaval 
espera milhares de foliões. 

Além do desfile e cortejo, o 
Carnaval é celebrado numa ten-
da de 1 000 metros quadrados, 
onde jovens e adultos dançam 
pela noite dentro.

Este ano, numa tentativa de re-
duzir o consumo de álcool entre 
os jovens, os prémios oferecidos 
aos mais bem mascarados não 

teja um dos carnavais mais em-
blemáticos do país, o tema foge à 
regra e desta vez foca-se na “Re-
ciclagem”. 

O evento começa na sexta-fei-
ra, com o corso escolar, que junta 
nove mil crianças e jovens, e ter-
mina do dia 13. 

O forte investimento da Câ-
mara Municipal na realização 
do Carnaval não tem permitido 
a evolução das receitas, daí a en-
trada na noite de segunda-feira 
ser paga. Segundo Carlos Mi-
guel, presidente da autarquia, é 
preciso “que o evento seja auto-
sustentável”. 

Na passada terça-feira, a em-
presa que organiza o evento, a 
Promotorres, encomendou um 
estudo de impacto à Escola Su-
perior de Turismo e Tecnologia 
do Mar de Peniche. 

“Queremos conhecer com 
rigor o impacto económico do 
Carnaval, que sabemos que po-
derá ser superior às estimativas 
que a organização faz todos os 
anos”, justificou o presidente do 
conselho de administração da 
empresa, António Esteveira. 

De acordo com os dados da 
empresa calcula-se que o Carna-
val de Torres Vedras gere receitas 
na economia local na ordem dos 
3,5 milhões de euros. 

O Carnaval de Ovar começou 
no dia 1 de fevereiro e prolonga-
se até terça-feira. 

Este é um dos maiores e mais 
antigos cortejos carnavalescos do 
país e movimenta mais de dois 
milhares de figurantes. 

O preço de entrada para assistir 
ao desfile dos corsos principais é 
de 5 euros, sendo que as crian-
ças até aos 12 anos não pagam. 

Em Ovar, os festejos são mar-
cados pelos cortejos infantis, que 
agregam mais de 1 700 crianças 
de 22 escolas e instituições do 
concelho. Até 12 de fevereiro, a 
festa continua com desfiles de Es-
colas de Samba e com a atuação 
do já habitual Quim Barreiros. 

Para assistir a determinados 
desfiles será necessário pagar. Os 
preços variam entre os seis e os 
13 euros. 

Mais tolerância
Noutros concelhos do país onde 
a tradição carnavalesca não está 
tão vinculada, algumas autar-
quias também deram tolerância 
de ponto.

É o caso de Cascais, onde a 
câmara deliberou que os funcio-
nários que integrem corsos ou 
façam parte das entidades orga-
nizadoras terão dispensa do tra-
balho durante todo o dia de ter-
ça-feira. O mesmo não acontece 
para com os restantes trabalha-
dores, que apenas terão direito 
a não se apresentarem nos seus 
postos durante a tarde. 

No concelho de Peniche, onde 
o Carnaval se festeja entre sexta-
feira e dia 12, contabilizam-se  
cerca de 500 foliões, distribuídos 
em 17 grupos.

O Grande Corso Carnavalesco 
decorrerá nos dias 10 e 12 de fe-
vereiro, junto à Fortaleza.

serão ‘vouchers’ para consumo 
nos bares da tenda, mas jantares 
a dois ou massagens românticas.

Na Madeira, os 10 grupos e res-
petivos carros alegóricos vão des-
filar pelas principais ruas da baixa 
da cidade do Funchal, sob o tema 
“Madeira, Momentos Mágicos”. 

Na cidade de Lisboa, onde a 
tradição carnavalesca não é tão 
vivida, a Praça do Rossio vai re-
ceber a partir das 17:00 horas 
de terça-feira um espetáculo 
de artes circenses a cargo do 
Chapitô, com o tema “Cidadão/
Cidadã”, inspirado na obra “Me-
morial do Convento”, de José 
Saramago. 

O Carnaval de Lisboa será 
organizado pela Empresa de 
Gestão de Equipamentos e Ani-
mação Cultural (EGEAC), num 
dia em que os trabalhadores da 
função pública terão direito a to-
lerância de ponto.

Na Figueira da Foz, outra ci-
dade onde haverá tolerância de 
ponto para os funcionários pú-
blicos, a grande atração será o 
cantor David Carreira, filho de 
Tony Carreira. 

Para João Ataíde, presidente 
da Câmara Municipal da Figuei-
ra da Foz, o Carnaval representa 
um forte motor de dinamização 
da cidade e do turismo. O preço 
de entrada foi reduzido para três 
euros, sendo gratuito para as 
crianças com menos de 12 anos. 

No concelho de Sesimbra, a 
tradição também se mantém. 

Em entrevista ao jornal Correio 
da Manhã, a vereadora da Cultu-
ra, Felícia Costa, explicou que o 
Carnaval local “tem um impacto 
positivo na economia local (…) 
mas também em termos cultu-
rais, porque tem um peso impor-
tante nas estruturas associativas 
do concelho”.

A vereadora acredita que, tal 
como aconteceu no ano passado, 
a decisão do Governo de não dar 
tolerância de ponto não afetará o 
número de visitantes. “Tivemos 
uma grande enchente e pratica-
mente não se notou que não era 
um dia de feriado” em 2012, disse.

Em Torres Vedras, onde se fes-

O Carnaval lá por fora 

A grande festa brasileira 
começa esta sexta-feira e 
esperam-se cerca de um 
milhão de visitantes. Este ano 
o Carnaval terá como grande 
atração o cantor Psy, autor da 
música viral “Gangnam Style”. 
O cantor vai atuar nas 
cidades da Bahia e Rio de 
Janeiro e promete animar as 
ruas cariocas. 
Devido ao trágico acidente 
na discoteca Kiss, na 
madrugada de 27 de janeiro, 
os bombeiros inspecionaram 
209 estabelecimentos, sendo 
que 127 foram encerrados. 
Em Veneza também se 
realiza um dos mais belos 
carnavais do mundo, este ano 
dedicado ao tema das cores. 

O momento alto dos festejos 
venezianos, com a duração 
de 10 dias, será o chamado 
“Voo do Anjo”, na Praça de 
São Marcos, onde deverão 
estar milhares de curiosos.
Uma pessoa trajada a rigor 
descerá por um arame da 
torres do sino até à Basílica de 
São Marcos.
Do outro lado do oceano 
Atlântico, o Carnaval celebrar-
se-á na cidade Nova Orleães, 
nos Estados Unidos da 
América. Mais conhecido 
por “Mardi Gras” ou, em 
português, “Terça-feira gorda”, 
o Carnaval toma conta das 
avenidas da cidade, com 
as máscaras de gesso e os 
famosos colares de continhas.
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Portugal e Angola vão realizar no segundo semestre deste ano a primeira cimeira bilateral, 
em território angolano. O anúncio foi feito à saída do encontro entre o ministro dos Negócios 
Estrangeiros português, Paulo Portas, e o Presidente angolano, José Eduardo dos Santos.
A visita de 48 horas de Portas a Angola teve por objetivo o reforço das relações de cooperação 
entre os dois países

Primeira cimeira  
bilateral será este ano

Paulo Portas em Angola

Ezequiel Duarte

O ministro de Estado e dos Ne-
gócios Estrangeiros termina hoje 
uma visita oficial de dois dias a 
Angola. Paulo Portas, que não fez 
declarações à chegada a Luanda, 
foi recebido pelo Presidente José 
Eduardo dos Santos com quem 
debateu o reforço das relações 
de cooperação entre Portugal e 
Angola.

À saída do encontro, que durou 
mais de uma hora, o governante 
português afirmou que “há um 
campo muito vasto, muito largo” 
para “não só reforçar o que já está 
feito, como abrir novos caminhos 
em termos de cooperação” entre 
os dois países.

“Por isso teremos no segun-
do semestre de 2013 a primeira 
cimeira bilateral entre Angola e 
Portugal”, anunciou, acrescen-
tando que os dois ministérios 
dos Negócios Estrangeiros vão 
“trabalhar numa comissão mista 
com sentido pragmático, concre-
to, área a área, dossier a dossier, 
para que possam oferecer ao 

Presidente de Angola e ao pri-
meiro-ministro de Portugal nes-
sa cimeira conteúdos práticos, 
avanços concretos na coopera-
ção entre os dois países”. 

O ministro disse ainda ter 
transmitido “mensagens de ami-
zade” do chefe de Estado portu-
guês, Aníbal Cavaco Silva, e do 
primeiro-ministro, Pedro Passos 
Coelho, a José Eduardo dos San-
tos, que definiu como “um dos 
grandes líderes africanos”.

O chefe da diplomacia portu-
guesa adiantou que transmitiu 
também ao chefe de Estado an-
golano o “compromisso firme” 
de Portugal de reforçar a relação 
bilateral, que classificou como 
“única e insubstituível”.

O governante considerou ain-
da que, no que respeita ao rela-
cionamento luso-angolano, “as 
boas relações cuidam-se, as ami-
zades protegem-se”.

“Aquilo que não forem os por-
tugueses a fazer com os angola-
nos aqui em Angola serão outros a 
tentar fazer”, e vice-versa, vincou. 

Paulo Portas sublinhou a im-

portância de Angola em Portu-
gal, traduzida no crescimento 
das trocas comerciais bilaterais 
e das remessas dos emigrantes 
portugueses.

“Gostava que os portugueses 
soubessem que em 2012 as expor-
tações portugueses para Angola 
cresceram mais de 30 por cento, 
e isso ajudou muito a nossa situ-
ação económica, que é difícil e 
que vamos ultrapassar”, garantiu.

“E gostava também que os an-
golanos soubessem que as suas 
exportações para Portugal cres-
ceram muito, claramente na casa 
dos dois dígitos, o que significa 
que as nossas relações são mutu-
amente ganhadoras”, defendeu.

Reacção angolana à visi-
ta de Paulo Portas
A pretexto da visita de Paulo Por-
tas a Angola, Portugal é hoje refe-
rido no editorial do diário estatal 
Jornal de Angola como mais do 
que um “país amigo”.

“Os amigos conhecem-se nos 
momentos difíceis. Os angolanos 
sabem estender a mão da amiza-

de a todos os que precisam, sem 
olhar a conveniências ou retor-
nos. Portugal é um país amigo 
e mais do que isso: o executivo 
definiu-o como um parceiro es-
tratégico”, é como começa o texto, 
intitulado “Crescemos juntos”.

O editorial reconhece ao mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros 
diferenças relativamente a outros 
políticos, que o Jornal de Angola 
acusa de descerem ao “patamar 
do insulto contra os governantes 
angolanos”.

“Ao ouvir as suas declarações 
ontem [terça-feira] no Palácio da 
Cidade Alta não pudemos deixar 
de pensar no abismo que separa 
a sua intervenção de outras pro-
tagonizadas por políticos com 
grandes responsabilidades e que 
descem ao patamar do insulto 
contra os governantes angolanos, 
envenenando as relações com 
ódios e ressentimentos de todo 
injustificados”, lê-se no editorial.

“Os povos de Angola e Portugal 
estão ligados por laços históricos 
e culturais”, salienta o Jornal de 
Angola, recordando que os efei-

tos do 25 de abril de 1974 ajuda-
ram “à libertação definitiva dos 
angolanos”.

A concluir, o editorial defen-
de que o que está em jogo “é tão 
grandioso, que os pequenos aci-
dentes de percurso, as atitudes 
disparadas com acrimónia por 
setores da política portuguesa, 
as faltas de respeito e as desleal-
dades que prosperam em Lisboa 
contra Angola e magoam, não 
vão conseguir destruir a nova 
relação que nasceu com o 25 de 
Abril de 1974”. “Temos tudo para 
crescer juntos”, termina o texto. 

Visita termina hoje
Da agenda de Portas para hoje 
faz parte uma visita às instalações 
do Consulado-Geral de Portugal 
e ao Centro Cultural, onde está 
patente uma exposição do pintor 
português Miguel Barros. O se-
gundo dia da deslocação oficial 
será preenchido com encontros 
com editores portugueses e com 
o cardeal D. Alexandre do Nas-
cimento, bem como uma visita à 
empresa portuguesa Mota-Engil.

Deslocação de Portas a Luanda com o objectivo de reforçar as relações bilaterais entre os dois países



Gazeta do Cenjor
07 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 2013 Política|5

JOANA GRAÇA FELICIANO

Reforma da Administração Local

A lei da reforma da Adminis-
tração Local, promulgada pelo 
Presidente da República a 16 de 
Janeiro, tem sido o mote para a 
luta travada por centenas de Jun-
tas de Freguesia. Luís Antunes 
afirma que “isto é mais uma po-
lítica profunda de isolamento do 
Interior” e reconhece que sente 
na pele as consequências da lei 
como homem e político.

“A Junta de Freguesia é o Es-
tado mais perto do cidadão e, 
mesmo com reduzidos orça-
mentos, as juntas desenvolvem 
obras que visam o bem comum 
com muito mais valor para a po-
pulação local do que os outros 
organismos do Estado”, defende.

Luís Antunes orgulha-se da 
luta pelos interesses do seu con-
celho. “No início,  estávamos na 
lista negra porque não atingía-
mos os 30 mil eleitores. Depois, 
com a alteração do projecto-lei 
nº22, determinado número de 
freguesias teve de ser aglomera-
do no nosso concelho”.

Mas não é uma luta única. De-
pois das alterações, a freguesia 
de Paialvo deixou de estar em ris-
co de agregação, mas não foi isso 
que fez Luís Antunes e os seus 
fregueses baixarem os braços. A 
luta continua do Minho ao Al-
garve e é por ela que o presidente 
desta freguesia do centro de Por-
tugal se tem ido muitas vezes à 
Assembleia da República, acom-
panhando autarcas  também em 
dificuldades.

“Fizemos a luta possível... pe-
tições públicas, concentrações, 
deslocações e manifestações de 
repúdio a esta política”, disse.

Coluna vertebral
A moção “Somos História, somos 
gente, Paialvo sempre!”, aprovada 
a uma só voz em Setembro pela 
assembleia de freguesia, teve 
grande impacto quer no muni-
cípio, quer em termos nacionais.

“Divulgámos a situação a toda 
a população para que ficasse a 
saber quais as consequências 
e enaltecemos a nossa história 
secular, sabendo que Paialvo 
já foi um concelho de pelouri-
nho, o que no passado repre-
sentava a Justiça”, acrescentou.

Aos olhos de Luís Antunes as 
Juntas de Freguesia, os seus pre-
sidentes e o poder reivindicativo 
da autarquia local são a “coluna 
vertebral que o poder político de 
direita quer partir”. E questiona: 

Autonomia das freguesias  
e isolamento do Interior em questão

Joana Graça Feliciano

Luís Antunes já foi dirigente sindical e hoje preside à Junta de Freguesia de Paialvo. Homem do coletivo, 
tem travado uma luta pela autonomia das freguesias do concelho de Tomar e por tantas outras por este 
país fora. A culpa? Essa é da lei nº 22/2012

“uma freguesia de até 5 mil elei-
tores, com um presidente da jun-
ta reformado, como é o meu caso 
e o de tantos outros, será pelos 
270 euros por mês que recebe do 
Estado que vai perturbar e dese-
quilibrar as finanças públicas?”.

O autarca sublinha que “não 
há ninguém que coloque mais 
em consciência o voto do que 
o cidadão na futura lista da sua 
Freguesia... Conhece-os a todos, 
vive, sente e vê quem é amigo da 
terra e, na hora do voto, realça 
bem isso”.

Para Luís Antunes trata-se de 
um problema político profundo. 
“Uma das grandes vitórias do 25 
de Abril foi este poder local de-
mocrático e é esta mais uma das 
correntes que o poder de direita 

nacional, assim como por essa 
Europa fora, querem partir. E é 
aqui que está o cerne da questão”.

Receia que nas próximas elei-
ções autárquicas a representa-
tividade e a igualdade política 
sejam limitadas. O bairrismo 
continuará a trazer a contesta-
ção social às ruas,  porque “até 
aqui o eleitor podia votar num 
projeto político e numa pessoa 
que conhecia, com uma manei-
ra de estar e gerir [a sua terra]. A 
partir de agora, vão surgir dispu-
tas não entre os projetos políti-
cos apresentados, mas pelo local 
onde cada candidato pertence, 
se à freguesia A ou à B que fo-
ram agregadas. É com isto que o 
poder democrático local vai ser 
desvirtuado”.

reito à insubordinação pacífica, 
e eu estou ao lado dessas pesso-
as e tudo farei para que esta lei 
seja revogada ou pelo menos al-
terada”. E as imagens dessa con-
testação diária são o que poderá 
abrir caminho a uma viragem 
política, segundo Luís Antunes.

Consulta popular
A imposição da lei, sem a con-
sulta aos autarcas e às popu-
lações, foi o que mais os feriu. 
“A Associação Nacional de Fre-
guesias (ANAFRE) é a primeira 
a dizer que a reorganização ad-
ministrativa pode e deve existir, 
mas deve ser feita com a discus-
são das freguesias, das popula-
ções e sempre em favor destas 
últimas – o que não foi o caso”.

Basta ver o exemplo de duas 
freguesias no concelho de To-
mar, com áreas superiores à de 
Paialvo (que tem 22km²), em 
que “a agregação da freguesia 
de Beselga à de Madalena não se 
justifica pois resulta num espa-
ço demasiado grande para que 
um presidente de Junta consiga 
estar a par de todas as necessi-
dades locais”.

Luís Antunes acrescenta, num 
tom satírico, que assim “um 
presidente de Junta já não é um 
presidente de Junta, é um conde 
de um extenso condado” e que 
“isto só resultará num aumen-
to do isolamento do Interior, da 
miséria e do êxodo rural”.

Mas para este autarca “a 
maior dificuldade é lutar contra 
a maré em relação à crise, já que 
sabemos que há focos de misé-
ria alimentar e temos de ofere-
cer condições escolares a alunos 
que não as têm, o que marca um 
pequeno cidadão logo no início 
da sua vida”.

O presidente sabe que a atual 
crise precisa de respostas que a 
falta de autonomia das  fregue-
sias impede. “Quantas são as 
casas em que um casal passa de 
dois ordenados para dois subsí-
dios de desemprego… é nesses 
locais que a junta deve atuar e 
ajudar “, mas para tal “as câma-
ras municipais devem apoiar as 
juntas de freguesia”.

No entanto as dificuldades 
não parecem assustar Luís An-
tunes, que mantém bem alta a 
esperança no poder local demo-
crático e na reviravolta das con-
dições de vida dos portugueses e 
defende a necessidade de “con-
tinuar a amar o país – algo que 
não se está a fazer”.

Luís Antunes encara a lei n.º22 como “uma política profunda de isolamento do interior”

“Uma das 
grandes 
vitórias do 
25 de Abril 
foi este 
poder local 
democrático...”

O presidente da Junta da Fre-
guesia de Paialvo aponta tam-
bém como necessário o exer-
cício realista do contraditório. 
“Houve uma proposta de lei e 
esta foi aprovada na AR e  pro-
mulgada pelo PR, tudo bem 
num Estado de direito, mas a 
Constituição diz que temos di-
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Franquelim Alves no centro da polémica terceira remodelação do Governo de Passos Coelho

DR

Saúde

Governo recruta mais 
médicos de família

O secretário de Estado adjunto 
do ministro da Saúde, Fernan-
do Leal da Costa, disse que vão 
ser abertas mais vagas para o 
internato de Medicina Geral e 
Familiar e alargado o recruta-
mento de médicos de família.

Leal da Costa afirmou que o 
Governo não vai desistir do ob-
jetivo de cada utente ter o seu 
médico de família até ao final 
da legislatura.

Para o conseguir, o governan-
te anunciou que vão ser abertas 
“mais vagas para o internato de 
Medicina Geral e Familiar”, e 
será ampliado o recrutamento.

“Pretendemos contratar to-
dos os que puderemos e que te-
nham as qualificações exigidas 
para o exercício das funções de 

Jaime Lourenço médico de família, alargando o 
universo de contratação a todos 
os médicos e não apenas aos 
que acabam a especialidade”, 
disse.

O Governo está a trabalhar 
para criar condições de contra-
tação para médicos portugue-
ses que se tenham formado ou 
especializado no estrangeiro, 
assim como para médicos apo-
sentados.

Com o objetivo de minimi-
zar o número de utentes ainda 
sem médico de família, está a 
ser feita uma atualização das 
listas de utentes e uma opera-
ção de contacto “nunca antes 
feita nesta dimensão”, declarou 
Leal da Costa, que deu conta 
de terem sido enviadas 755 mil 
cartas para utentes do Serviço 
Nacional de Saúde.

Injustiças sociais levam reformados para as ruas em protesto

O PCP já manifestou que vai 
dar o seu apoio à manifesta-
ção, pois esta camada social 
está ser muito maltratada pelo 
atual Governo. Segundo Jeró-
nimo de Sousa, os militantes 
do partido, vão participar ativa-
mente na ação de protesto, pois 
considera que a Constituição 
da República Portuguesa está 
a ser desrespeitada, pois prevê 
“uma responsabilidade parti-
cular” do Estado na proteção da 
infância e da velhice. Conside-
ra o líder comunista que, “esta 
camada de milhões de portu-
gueses, apesar de se pensar 

Movimento Unitário de Pensionistas (MURPI), Reformados e Idosos convoca  
protesto no Ministério da Solidariedade Social para sexta-feira

Reformados mostram  
a sua força em protesto

PCP apoia

sentante do MURPI, tenciona 
entregar em mãos ao ministro 
Pedro Mota Soares, uma carta 
aberta, “protestando contra as 
medidas que este Governo tem 
aplicado aos reformados”.

Carla Alves

que não tem força, se ganhar a 
consciência, incluindo do seu 
direito ao voto, pode dar uma 
contribuição para derrotar esta 
política e este Governo”.

Casimiro Menezes, o repre-

DR

Remodelação governamental

Mais de ano e meio após o início 
da 19ª legislatura, o primeiro-
ministro fez na semana passada 
a terceira reforma administrativa 
do executivo, a maior até à data, 
substituindo seis secretários de 
Estado demissionários e inte-
grando um novo cargo, a Secre-
taria de Estado da Alimentação e 
da Investigação Agro-Alimentar.

Os demissionários foram o se-
cretário de Estado da Adminis-
tração Local Paulo Júlio, que saiu 
do governo na sequência de um 
processo judicial por peculato. 
Foi substituído pela economista 
Ana Rita Gomes Barosa.

O Secretário de Estado do Em-
prego Pedro Silva Martins cedeu 
o lugar ao atual deputado do 
PSD Pedro Roque, enquanto da 
pasta do Empreendedorismo, 
Competitividade e Inovação saiu 
Carlos Nuno Oliveira e entrou 
Franquelim Alves, ex-secretário 
de Estado adjunto do ministro da 
Economia do executivo chefiado 
por Durão Barroso.

O secretário de Estado das Flo-
restas e do Desenvolvimento Ru-
ral Daniel Campelo abandonou 
o governo alegando motivos pes-
soais, tendo entrado para o seu 
lugar Francisco Gomes da Silva, 

Polémica mantém-se em torno de 
Franquelim Alves

Duarte Garrido

Cavaco Silva deu posse aos sete novos secretários de Estado na terceira e mais polémica 
remodelação do executivo de Passos Coelho, com a oposição a contestar a nomeação  
de Franquelim Alves, por ter estado ligado ao BPN

deslocado do Gabinete de Assun-
ção Cristas e, por isso, já membro 
do executivo. 

O super Ministério do Am-
biente, da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do 
Território recebeu mais dois no-
vos secretários de Estado – Pedro 
Afonso de Paulo, que abandona a 
secretaria de Estado do Ambiente 
e do Ordenamento do Território, 
cedendo o lugar a Paulo Silva Le-
mos, e Alexandre Baptista Viei-

ra e Brito, que ocupará a nova 
secretaria de Estado da pasta 
de Assunção Cristas, referente à 
Alimentação e Investigação Agro-
Alimentar.

A maior surpresa de entre esta 
equipa surgiu na sugestão de 
Adolfo Mesquita Nunes para o 
lugar de Secretário de Estado do 
Turismo, posto ocupado até en-
tão pela centrista Cecília Meire-
les. Mesquita Nunes, jovem de-
putado do CDS e ex-membro do 

governo de Santana Lopes, tem 
sido um dos principais críticos 
às políticas financeiras de Vítor 
Gaspar e defensor da redução de 
despesa do Estado com vista ao 
cumprimento do programa da 
“troika”.

Franquelim Alves e o 
“fantasma” do BPN
Mas a polémica não surgiu em 
torno do jovem deputado do 
CDS, mas antes relativa a Fran-

quelim Alves, o novo secretário 
de Estado do Emprego, Com-
petitividade e Inovação. O ex-
ministro de Durão Barroso terá 
ocupado um lugar administra-
tivo na área não-financeira da 
SLN, a holding proprietária do 
BPN, tendo abandonado o cargo 
em Outubro de 2008 – período 
que conduziu à nacionalização 
do banco.

Para os partidos da esquerda, 
a nomeação de Franquelim Al-
ves carrega consigo uma agenda 
oculta, e não faltaram acusações 
ao executivo de Passos Coelho. 
Para Marcelo Rebelo de Sousa, a 
nomeação não é ilegal nem ile-
gítima, sendo que Alves é uma 
“pessoa competente e com uma 
boa carreira”, mas traz consigo “o 
fantasma do BPN”, e isso acarre-
ta consequências políticas num 
executivo já fragilizado.

Para aquele comentador, a res-
ponsabilidade recai sobre Passos 
Coelho e não sobre Cavaco Silva, 
sendo que “quem paga o preço 
político é o Governo” e não o Pre-
sidente da República.

Rebelo de Sousa acrescenta 
que Franquelim Alves se deve 
explicar em plenário perante 
os portugueses, para eliminar 
quaisquer dúvidas relativas à sua 
ligação ao BPN. 



Gazeta do Cenjor
07 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 2013 Sociedade|7

Para uns não vão sobreviver, mas para outros podem ser uma oportunidade. A verdade  
é que os alfarrabistas da baixa lisboeta enchem todos os dias as ruas da capital  
com o cheiro característico dos livros, de tradições e de conhecimentos 

Alfarrabistas da Baixa 
sobrevivem à crise

Livros antigos são parte da história de Lisboa

Isabel Mendes

A crise é transversal à maio-
ria dos negócios, pelo que as 
livrarias onde se vendem li-
vros antigos não escapam à 
tendência. Contudo, há quem 
acredite que o negócio pode 
ser viável se o livreiro tiver gos-
to, determinação e conseguir 
reinventar o funcionamento 
do setor, nomeadamente tra-
zendo novidades ao que existe.

Apesar do panorama difícil 
e de os tempos serem pouco 
convidativos ao empreendedo-
rismo, há quem insista em abrir 
livrarias, como por exemplo al-
guns desempregados que tive-
ram coragem para se lançarem 
no negócio do gosto pelos livros 
antigos.  
O “roteiro do conhecimento” 
começa no largo da Trindade, 
onde se situa uma das mais 
antigas livrarias da cidade, O 
Mundo do Livro, fundada por 
João Rodrigues Pires durante 
a II Guerra Mundial, em 1941. 
Muitos começam no negócio 
por influencia de familiares, 
mas não foi o caso deste ho-
mem de 93 anos, já com mais 
de 50 de experiência no ramo.

“Um dia respondi a um anún-
cio ali numa livrariazinha num 
vão de escada na rua Garrett e 
fui lá. Precisavam de um em-
pregado e empregaram-me”, 
explicou.

Para ser alfarrabista é neces-
sário gostar de livros, tal como 
é preciso fazer aquilo de que se 
gosta em qualquer outro negó-
cio. Estar a par da bibliografia 
e ter “conhecimento do que se 
tem na livraria” é imperativo, de 
acordo com José Vicente, que já 
trabalhou n’ O Mundo do Livro 
mas hoje tem um próprio negó-
cio. Trabalha na livraria Olísipo, 
que fundou em 1983. Sabe que 
o que o livreiro tem na sua loja 
tem que ver com o gosto pesso-
al e a cultura de cada um. 

A crise no mercado  
dos livros antigos
A difícil situação económica do 
país marca atualmente o dia-a-
dia dos negócios. No setor dos 
livros em segunda ou tercei-
ra mão, a internet representa 
igualmente uma ameaça e con-
tinua a somar pontos enquanto 
meio de pesquisa, sobretudo, 
para os mais jovens. E até já há 

O cheiro dos 

livros antigos 

convida o cliente 

a folhear as 

bibiografias das 

personalidades 

da História de 

Portugal

FOTOS: ISABEL MENDES

livros para ler no computador.
Os alfarrabistas contatados 

pela Gazeta do Cenjor aponta-
ram a internet como um dos fa-
tores causadores da queda das 
suas vendas.

“Estou convencido de que as 

livrarias, com o passar dos anos, 
acabam por desaparecer. Certos 
livros só passam para a Internet. 
Lá há enciclopédias, revistas e 
tudo”, explicou João Pires, pro-
prietário d’ O Mundo do Livro.

Além da crise, a populari-

dade dos alfarrabistas está a 
decrescer. “A livraria Barateira, 
que era talvez das mais antigas 
que aí havia, ia fazer 100 anos 
dentro de dois anos, encerrou. 
Por falta de clientes e, talvez, 
por falta de orientação”, admitiu 
o livreiro de 93 anos. 

Há quem acredite que o 
negócio veio para ficar
A opinião é partilhada por 
Maria Albertina Ribeiro, de 68 
anos, à frente do negócio desde 
a morte do marido, proprietário 
da Az do Livro, e que tem agre-
gada a si a Livraria do Duque.

“Os alfarrabistas estão a per-
der popularidade por causa 
dos computadores, da internet. 
Clientes que levavam dois e três 
livros, agora levam um. Já estão 
a acabar muitas (livrarias) e 
ainda estão para acabar mais”, 
disse, conformada.
Apesar deste cenário quase ca-
tastrófico, desengane-se quem 

pensa que o negócio deixou de 
ser viável. O alfarrabista José 
Vicente disse que ainda hoje 
“há quem fique desempregado 
e abra uma livraria. Nos últimos 
tempos abriram quatro ou cin-
co novas livrarias”.

Com uma visão mais otimis-
ta do futuro, o dono da Olísipo 
referiu que “há terreno para 
todos. Se for só para ganhar di-
nheiro é mais complicado, mas 
se for por vontade e gosto lá se 
vai vivendo”.

Dar um novo impulso e outro 
aval a este tipo de livrarias é o 
segredo do sucesso de quem se 
quiser iniciar como livreiro.

Apesar dos tempos difíceis 
há alfarrabistas que teimam em 
manter os seus negócios aber-
tos cinco dias por semana e 
alguns também aos sábados de 
manhã. Além das livrarias, há 
feiras de alfarrabistas aos sába-
dos entre as 9 às 18 horas, junto 
ao metro da Baixa-Chiado.

O que é ser alfarrabista?
O dono da livraria Artes e 
Letras, que está encostada 
à livraria Olísipo define os 
alfarrabistas como “agentes 
culturais”, porque “ajudam 
na pesquisa, ouvem e 
conversam com as pessoas” 
são, em poucas palavras, 
o “cruzamento entre o 
psicanalista e o merceeiro”.
Além disso, há que distinguir 
um alfarrabista do novo 
livreiro.
Nesta matéria, José Vicente 
não poupa as palavras.

“Numa livraria de livros novos, 
[a função do livreiro] é 
arrumá-los na prateleira, é tê-
los por autores, por temas ou 
por assuntos. Numa livraria 
de alfarrabista é necessário 
saber receber um livro, tratá-
lo, avaliá-lo e descrevê-lo”.
Por outro lado, é preciso 
saber cuidar dos livros, 
incluindo da encadernação 
ou reencadernação, atos 
que são necessidades 
imperativas no que toca aos 
livros antigos. 
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Dívidas difíceis

É numa motorizada “Casal 
Boss” que se faz transportar 
pelas ruas esburacadas da fre-
guesia de Avintes, concelho de 
Vila Nova de Gaia. Já o faz desde 
que deixou a profissão de ouri-
ves para gozar a reforma. A pen-
são pequena e uma proposta da 
empresa de materiais de cons-
trução vizinha à sua casa, foram 
os argumentos de que precisou 
para se dedicar ao que faz hoje. 

Quadrado, homem baixo, 
magro e de estrutura frágil, ra-
ramente “mostra os dentes” en-
quanto trabalha e, na realidade, 
não tem horário. Quem dita a 
sua hora de entrada e de saída 
são os “calotes”, como gosta de 
chamar aos devedores que per-
segue.

Os métodos usados, apesar 
de pouco ortodoxos, mostram-
se eficazes. A estratégia pas-
sa por perseguir o devedor 
até que o desgaste provocado 
pela presença do idoso o leve 
a pagar o que deve. Não pou-
cas vezes “acampa” à porta da 

Cobranças à Quadrado 

Ezequiel Duarte

António dos Santos Quadrado tem 81 anos e trabalha há 17 como cobrador de 
dívidas difíceis para uma empresa de materiais construção. O patrão está satisfeito 
com os resultados e o funcionário não pensa retirar-se, para já, da profissão

casa do devedor até que saia, 
ou aguarda até que chegue.

Brazilino Moreira, gerente da 
empresa de construção para a 
qual Quadrado trabalha, não 
podia estar mais satisfeito com 
os resultados. Apesar de a cri-
se ter aumentado o número de 
dívidas por cobrar, Quadrado é 
peça principal na engrenagem 

da empresa para reverter essa 
tendência.

O administrador explica-nos 
que Quadrado não toca à cam-
painha de ninguém sem antes 
confirmar pelo buraco da fe-
chadura que está alguém, “não 
vá o ‘calote’ fingir que não está, 
ou até fugir pelas traseiras”. 

Os devedores não são imor-

tais e Quadrado sabe bem disso. 
Não será, portanto, coincidên-
cia, encontrá-lo nos funerais da 
freguesia, ora procurando des-
cobrir os bens que o defunto 
deixa, ora porque é nos cemité-
rios que muitas vezes encontra 
os vivos que fogem dele. 

Porém, a cruzada contra as 
dívidas não é fácil nem pacífi-
ca para António Quadrado. Ao 
longo dos anos sofreu várias re-
presálias pela persistência e in-
sistência junto dos seus “inimi-
gos”. É assim que os vê. Para este 
homem, a dívida é uma questão 
moral e o devedor um pecador 
e não foi por acaso que há al-
guns meses foi parar ao hospi-
tal, vítima de atropelamento. 

Dezassete anos depois de ba-
ter pela primeira vez à porta de 
um devedor, este cobrador, de 
facto, apresenta sinais de des-
gaste. As mazelas do ofício, o 
cansaço das perseguições e os 
riscos associados à idade vão 
acabar por determinar a saída 
de cena de um dos idosos mais 
ativos e conhecidos de Avintes, 
mas não para já. 

Apesar do aumento das dívidas, trabalho de Quadrado é positivo

O cancro é  a segunda maior causa de morte em Portugal

O anúncio foi feito na semana 
em que se celebra o Dia Mun-
dial da Luta Contra o Cancro (4 
de Fevereiro) e Alan Ashworth, 
o diretor do Instituto, disse que 
o objetivo da investigação é que 
nos próximos cinco anos o can-
cro seja curável ou, pelo menos, 
tratado como doença crónica, à 
semelhança da diabetes.

Citado pelo jornal britânico 
“Daily Telegraph”, Ashworth 
afirmou que os cientistas am-
bicionam curar o cancro, mas 
salientou que, para as pessoas 
com a doença em estado avan-
çado, a meta será gerir a situa-
ção de modo a que possam vi-
ver por mais tempo.

O perfil genético dos tumores 
já é usado em tratamentos do 
cancro da mama, mas ainda de 
forma superficial, porque os es-
tudos estão por concluir. 

O Instituto britânico de Investigação do Cancro está a estudar a possibilidade 
de, a partir do ADN dos tumores, criar medicamentos e tratamentos 
adequados a cada tipo diferente da doença

Cancro pode vir a ser apenas  
doença crónica

Saúde

A notícia assume particular 
interesse, pois calcula-se que 
entre 2005 e 2015 a doença te-
nha sido responsável por mais 
de 84 milhões de mortes em 
todo mundo. 

O Dia Mundial da Luta Con-
tra o Cancro teve origem  na 

Carta de Paris, aprovada na Ci-
meira Mundial de 2000, e tem 
como principal missão apelar 
para a aliança entre investiga-
dores, profissionais de saúde, 
doentes, governos e indústria 
farmacêutica na prevenção e 
tratamento do cancro.

Manual para 
debater a 
deficiência

A revista digital Plural & 
Singular é um projeto intei-
ramente dedicado à questão 
da deficiência em Portugal e 
aborda assuntos específicos 
ainda pouco debatidos.

Com o objetivo de ser 
uma mais-valia para defi-
cientes, cuidadores, ins-
tituições, profissionais e 
empresas, a publicação in-
clui orientações adaptadas 
a cada caso, foi criada por 
Catarina de Castro Abreu, 
Paula Fernandes Teixeira e 
Sofia Pires, é trimestral e o 
primeiro número saiu em 
Dezembro.

Sonda 
“Curiosity” 
perfura o  
solo de Marte

A sonda espacial “Curio-
sity”, estacionada em Marte 
desde Agosto, é a primeira 
com capacidade para perfu-
rar o solo daquele planeta e 
recolher pequenas amostras 
do seu interior, livres de al-
terações climáticas ou de 
radiações.

Desde que aterrou no 
“planeta vermelho”, a 6 de 
Agosto do ano passado, esta 
sonda da NASA percorreu 
700 metros e está a trabalhar 
atualmente numa pequena 
depressão chamada Yello-
wknife Bay. 

Segundo a chefe da mis-
são exploratória, Jennifer 
Trosper, a zona “foi afetada 
por água e tem componen-
tes geológicos distintivos”. 
A rocha sedimentar de grão 
muito fino apresenta vários 
veios, o que indica que no 
passado terá tido água.

Como tal, os responsáveis 
da missão fizeram peque-
nos toques para experimen-
tar a resistência da rocha e 
tencionam utilizar o sistema 
de perfuração pela primeira 
vez nos próximos dias para 
furar o solo de Marte.

Carla Alves
DR

Violência doméstica

Vítimas 
passam  
a receber 
subsídio

As vítimas de violência doméstica 
vão passar a receber ajuda finan-
ceira do Estado logo após a de-
núncia feita à polícia, determinou 
a Procuradoria-Geral de Lisboa.

A legislação em vigor já pre-
vê que as vítimas recebam um 
subsídio financeiro do Estado, 
no entanto, a medida raramente 
tem sido determinada pelos pro-
curadores.

Com a nova legislação, a Pro-
curadoria-Geral de Lisboa quer 
que este mecanismo deixe de ser 
exceção e passe a ser uma regra.

A atribuição da prestação 
mensal terá efeito imediato e 
pode ser solicitada pelas vítimas, 
por associações de proteção ou 
pelo Ministério Público.

Nos casos em que a remunera-
ção mensal passe a ser inferior ao 
salário mínimo nacional, fixado 
em 485 euros, podendo manter-
se por seis meses, renovável por 
mais seis. 

Daniela Santos
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Reestruturação do grupo RTP

A decisão de reestruturar a RTP 
surgiu após o recuo do minis-
tro Adjunto e dos Assuntos Par-
lamentares, Miguel Relvas, de 
privatizar a estação pública de 
televisão e rádio, que emprega 
atualmente cerca de 2 000 fun-
cionários.

“Não excluo essa possibili-
dade, mas custar-me-ia muito 
ter de enveredar por essa via”, 
afirmou Alberto da Ponte, em 
entrevista à RTP, referindo-se 
à questão dos despedimentos, 
mas acrescentando que a em-
presa “pode estar sobredimen-
sionada” quanto ao número de 
trabalhadores.

Apesar do corte nas verbas 
destinadas à reorganização do 
universo RTP, Alberto da Ponte 
espera conseguir chegar a ou-
tro patamar na reestruturação 
da empresa. Porém, se isso não 
acontecer, o número de trabalha-
dores vai ter que ser reduzido.

Alberto da Ponte admite despedir  
para reduzir custos

Isabel Mendes

O presidente da RTP anunciou que o programa de reestruturação do grupo de comunicação público  
de televisão e rádio obedecerá a uma grande “disciplina de custos” e admitiu o recurso a despedimentos 
para que a empresa “seja enxuta e sustentável no futuro”. 

Como reação a estas medidas, os 
trabalhadores da RTP já anun-
ciaram a intenção de impugnar 
judicialmente a reestruturação 
da empresa. A Comissão de Tra-
balhadores pretende assim rea-
gir ao que considera uma viola-
ção do artigo 429º do Código do 
Trabalho, que confere aos traba-
lhadores o direito à informação 
e à consulta prévias dos planos 
ou os projetos de reestruturação.

Trabalhadores querem 
opinião dos tribunais
Os trabalhadores argumenta-
ram que a reestruturação tem 
sido feita de forma “secreta”, 
“ajustada aos objetivos de quem 
conspira contra interesses vitais 
do público e dos trabalhadores”, 
recordando que o primeiro-mi-
nistro, Pedro Passos Coelho, já 
sabia que a reestruturação esta-
va em curso e que agora se trata-
va apenas de “intensificá-la”. 

O Conselho de Administração 
da RTP convidou a organização 

A posição de Alberto da Ponte 
é questionada pelo porta-voz 
da Comissão de Trabalhadores 
(CT), Camilo Azevedo, porque 
desconhecer ainda o projeto 
para o futuro da RTP.

CT contesta posição 
do administrador
“Nós não conhecemos o proje-
to, não nos são dadas informa-
ções, por isso [dizer que a em-
presa está sobredimensionada] 
é uma opinião”, declarou.

Para aquele dirigente, há ain-
da o facto de a administração 
do canal público - à semelhan-
ça da anterior - não informar a 
CT sobre os financiamentos da 
empresa desde Maio.

Assim, disse, “não é possível 
à CT exercer o seu direito de 
participação no processo de re-
estruturação”.

A atitude do presidente da RTP 
na entrevista da semana passada 
foi considerada pelo porta-voz 
da CT como de “terrorismo em-

presarial” e exigiu conhecer o 
projeto pensado para a reestru-
turação da estação pública.

“A entrevista pareceu-me mais 
uma atitude de terrorismo em-
presarial em que se agita o medo 
e o espetro do despedimento co-
letivo para assustar os trabalha-
dores e inquietar o seu público”, 
afirmou Camilo Azevedo, em de-
clarações à agência Lusa. 

Para o responsável dos tra-
balhadores, a administração da 
RTP está a agir mal, nomeada-
mente quanto ao endividamen-
to que deverá ser feito.

“Durante 10 anos, as receitas 
da publicidade serviram para 
pagar o endividamento anterior 
e agora que as contas estavam 
saldadas, vamos endividar-nos 
novamente e endividar os por-
tugueses”, questionou Azevedo, 
referindo-se ao facto de a rees-
truturação da empresa dever ser 
paga pela emissão de dívida jun-
to da banca comercial no valor 
de 42 milhões de euros. 

representativa dos trabalha-
dores a enviar sugestões para a 
reestruturação da empresa, até 
8 de fevereiro, de modo a que 
pudesse “reunir os contributos 
de todos os trabalhadores e con-
cluir o projeto de reestruturação 
em cumprimento das obriga-
ções resultantes do Código do 
Trabalho, antes de concluir o 
plano a submeter ao acionista”, 
no início de março. 

Em resposta a CT alegou que 
“efetuou diversos pedidos de in-
formação por escrito” e enume-
rou um conjunto de documen-
tos que solicitou e a que não lhe 
terá sido dado acesso. 

No que se refere ao plano de 
reestruturação, a CT quis conhe-
cer “no mais breve prazo” os ór-
gãos e membros “encarregados 
dos trabalhos da reestruturação” 
e convidou o CA a mostrar as 
propostas de reestruturação, de 
forma que a pudesse apresentar 
“sugestões, reclamações ou crí-
ticas, nos termos da lei”. 

Presidente da RTP não exclui hipótese de despedimentos para reduzir custos

DR
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ISABEL MENDES

Paulo Moura, 22 anos de viagens no Público

“Viajar é um sacrifício horrível. 
É desconfortável, passa-se fome, 
não se dorme, apanham-se do-
enças, fica-se distante da família, 
dos amigos, há alturas em que 
nos sentimo sozinhos, mas eu 
adoro”. Para Paulo Moura, a via-
gem e o jornalismo estão ligados. 
Sempre sonhou escrever e viajar. 
“Para mim, jornalismo implica ir 
aos sítios, falar com as pessoas, 
é estar lá tempo suficiente para 
viver as coisas e senti-las. Impli-
ca sempre viajar. Viajar pode ser 
dentro de Lisboa, ir a um sítio 
qualquer onde não se vai nor-
malmente. Para mim viajar tanto 
é isso como ir para a Líbia, para 
a China ou para a Índia”, afirma 
com um sorriso. 

Nos anos 80, quando vivia no 
Porto, não havia cursos de Jorna-
lismo e quando acabou o Secun-
dário não sabia bem o que queria 
fazer.  Pelo meio, fez a licencia-
tura em História e oito interrails, 
já que adora viajar. Em 1984, era 
professor de História e de Por-
tuguês.  No ano seguinte dava 
aulas enquanto fazia o curso de 
Jornalismo na Escola Superior de 
Jornalismo do Porto, que termi-
nou em 1989. Esse foi o ano em 
que abriu o jornal Público, onde 
entrou como estagiário, e no qual 
exerce a profissão, com a mesma 
paixão há mais de vinte anos, 
apesar de saber  que “o mercado 
está esgotado”.   

“Já não há guardiães”
Para Paulo Moura,  “o jornal é um 
veículo para pensadores, os cha-
mados opinion makers, os espe-
cialistas que ajudam a analisar 
o mundo”.  Sabe também que “o 
real” mudou e que as necessida-
des dos leitores se alteraram com 
as novas tecnologias. “Antes não 
era assim; uma pessoa que que-
ria informar-se tinha de comprar 
o jornal. Agora não precisa. Bas-
ta ir ao Facebook e está lá toda a 
gente a dizer coisas e a informar e 
há blogues em toda a parte.” Mas 
o que salva o jornalismo que pra-
tica é a missão de contar o mun-
do com rigor e independência. 

Tem editado escrita de viagens 
desde 2006, já que o gosto pela li-
teratura é anterior ao jornalismo. 
Confessa-se um não especialis-
ta, porque o que quer é “ter um 
olhar fresco” sobre os temas que 
escreve e que depois até podem 
dar origem a um livro, como a 
biografia sobre o polémico ca-
pitão de Abril, Otelo Saraiva de 
Carvalho. “Interesso-me mais 

“Sem jornalismo não há democracia”

Isabel Mendes

Do Porto para Lisboa e da capital para o mundo. Paulo Moura já ganhou vários prémios no âmbito do 
jornalismo social e escreveu textos para revistas e jornais internacionais. A literatura, as viagens e o 
jornalismo são paixões de que não prescinde. Há três meses foi à China pela primeira vez, mas o Médio 
Oriente marcará para sempre as suas reportagens. 

por temas sociais do que de cul-
tura, política ou economia, por-
que estes temas dizem respeito 
à vida das pessoas normais... 
Quando sou enviado para uma 
guerra, interessa-me aquilo em 
que a guerra afeta as pessoas que 
estão lá e como elas lidam com 
isso naquela zona, não o jornalis-
mo militar”.

A literatura, as viagens  
e o jornalismo 
O principal problema do jorna-
lismo em Portugal “é o financia-
mento... desde há muitos anos 
que há bons jornais e uma cul-
tura de tradição do jornalismo. 
Mas o jornalismo está sempre 
em perigo quando não há  di-
nheiro, pura e simplesmente... 
porque as decisões que têm 
de ser tomadas”. Paulo Mou-
ra acredita que quando não há 
dinheiro suficiente, “temos de 
usar a informação de agências 
internacionais, de outros jorna-

listas. O jornalismo ficou pior.” 
No âmbito da grande repor-

tagem, Paulo Moura já ganhou 
o Prémio Imigração e Minorias 
Étnicas: Jornalismo pela Tolerân-
cia, do Alto Comissariado para a 
Imigração e Minorias Étnicas 
(2003) e o primeiro Prémio “Jor-
nalismo Contra a Indiferença”, da 
Fundação AMI (2005). Ao longo 
da sua vida profissional publicou 
reportagens em revistas interna-
cionais, como a New York Times, 
o Courrier Internacional e a Let-
tre International Deutschland. 
“Noutros países, como nos Es-
tados Unidos principalmente, 
há editores que incentivam um 
jornalismo investigado e bem 
escrito, textos longos e aprofun-
dados e não têm medo, têm lei-
tores para isso. Em Portugal, isso 
quase não existe e para defen-
der um artigo desses, há sempre 
uma luta, porque o que se vai 
gastar para fazer isso não com-
pensa, para o número de pes-

soas que os lerá, diz-se por cá.”
Entre escrita, leituras e viagens, 

Paulo Moura esteve há três me-
ses na China. Admite que, num 
país tão imenso quando este, 
onde se concentra um quarto da 
população mundial,  “o  jornalis-

mo é zero”. Fala da manipulação 
da informação num país que “é 
a segunda maior potência e que 
dentro de  cinco anos vai ser a 
maior potência económica mun-
dial”, onde é “tudo falso... porque 
não há democracia”. Até porque 
o jornalismo é uma conquista re-
cente “dos países democráticos” 

e que na maior parte do mundo 
nem sequer existe. “Em todo o 
Médio Oriente, na grande parte 
da Ásia, na China Inteira não há 
jornalismo”. 

“Tudo é inesperado”
A ausência de uma cultura de-
mocrática chinesa e a dificulda-
de acrescida de exercer jorna-
lismo num território controlado 
marcaram o seu desempenho. 
“O meu visto de jornalista foi ne-
gado. Decidi, disfarçadamente, 
mudar para um visto turístico 
como nome Paulo Antunes, me-
teram o visto no meio de outros 
turistas e foi lá na confusão que 
me deram o visto sem saberem 
que era eu”. Preferiu correr o ris-
co de entrar desta forma no país 
porque, “mesmo que tivesse 
visto como jornalista, seria total-
mente controlado, não me iam 
deixar mexer, andar, viajar, tinha 
de andar sempre com um guia ao 
meu lado”. Mas “como turista não 
podia entrevistar pessoas, não  
podia escrever nada, não podia 
tirar fotografias para publicar. Se 
a embaixada aqui visse uma foto-
grafia publicada,  mandavam-me 
prender”. 

Não foi a grande viagem da sua 
vida, mas a ida à China também 
permitiu viver o inesperado. ”Um 
quarto da população mundial 
vive lá... esses milhões e milhões 
de pessoas vivem completamen-
te isolados porque não falam in-
glês, nem outra língua além do 
mandarim. As pessoas são sen-
síveis, gostam muito de crianças, 
dos filhos, não se pode pensar 
que são pessoas insensíveis ou 
bárbaras. Há respeito pelos mais 
idosos, faz parte da cultura chi-
nesa.” 

O isolamento que fecha as 
portas ao outro, cristaliza hábitos 
culturais e práticas ambientais, 
também se alimenta de esperan-
ça. “A China deu-me a relativa 
perspetiva de que a crise pode 
ser passageira, é discutível... Há 
uma grande pobreza, mas mes-
mo assim há um grande contras-
te... todos querem enriquecer... e 
cada individuo em si confunde-
se no meio da multidão. Falei 
com imensos jovens estudantes 
que estão informados sobre o 
que se passa no mundo e aos 
poucos, dentro do próprio par-
tido, reconhece-se que não faz 
sentido um país tão rico ser uma 
ditadura e querem a mudança. 
E não é só a China. A maioria da 
humanidade não está em crise. O 
mundo não está em crise. E nós 
esquecemo-nos disso”.

“Viajar pode ser dentro de Lisboa, ir a um sítio qualquer onde não se vai normalmente”

“Na China 
a informação 
é toda falsa 
porque não há 
democracia”
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A TAP e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) gozam desde 2011 de um regime de exceção  
que deveria acabar este ano. Porém, as duas empresas processaram os salários de janeiro 
sem os cortes salariais previstos no OE/2013. Dirigentes sindicais defendem a continuação  
da situação

Cortes salariais  
só a partir de fevereiro

TAP e CGD

Joana Graça Feliciano

Na semana passada o jornal 
«Público» noticiou que a TAP 
e a CGD não aplicaram as alte-
rações nos vencimentos-base 
previstas para Janeiro, desres-
peitando o artigo 27.º do Orça-
mento para 2013, que impõe 
aos trabalhadores do sector 
empresarial do Estado a manu-
tenção das reduções entre 3,5% 
e 10% para salários superiores a 
1 500 euros brutos mensais.

A pretensão da TAP e da CGD 
baseia-se em que o OE/2011 
não incluía inicialmente a alí-
nea que permitiu o regime de 
exceção.

A alteração à norma dos cor-
tes salariais foi apresentada pelo 
PS e aprovada em novembro de 
2010 (com os votos a favor de PS, 
abstenção do PSD e votos contra 
de PCP, BE e CDS), possibilitan-
do que algumas empresas ace-

funcionários da CGD incorpo-
raram cortes adicionais sobre 
o pagamento do duodécimo 
do subsídio de férias, em vez 
de refletirem a diminuição da 
remuneração base definida no 
Orçamento do Estado.

Os trabalhadores da CGD ar-
gumentam que já tiveram outro 
tipo de cortes – os funcionários 
deixaram de receber parte dos 
lucros da empresa, tiveram um 
corte entre 5 a 15% no subsídio 
de natal e iriam ver cortadas 
outras componentes remune-
ratórias, como os prémios de 
desempenho.

Em reação a estas medidas, 
o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da CGD defen-
deu que a empresa deve conti-
nuar isenta dos cortes salariais, 
porque vive em concorrência. 
Segundo João Lopes, as pou-
panças alcançadas foram supe-
riores às que seriam atingidas 

com os cortes salariais pedidos 
pelo Governo.

Negociações e cortes em 
Fevereiro
Tanto a CGD como a TAP têm 
negociado com o Ministério das 
Finanças para manter o regime 
de exceção. A administração da 
CGD enviou uma carta ao mi-
nistro Vitor Gaspar, no início de 
Janeiro, para pedir a manuten-
ção do estatuto.

Os responsáveis pelo banco 
público argumentam que têm 
executado cortes acima dos 5% 
exigidos à massa salarial dos 
seus funcionários e que a CGD 
atua no mercado financeiro em 
concorrência direta, pelo que 
não deve ser comparado com 
outras empresas. 

Num comunicado enviado às 
redações, o Ministério das Fi-
nanças afirmou que as reduções 
salariais são para aplicar sem 

medidas alternativas, tal como 
estipulam “as regras constantes 
da Lei do Orçamento do Estado 
para 2013 em matéria de redu-
ções remuneratórias”.

Segundo o OE/2013, os cortes 
salariais “são aplicáveis, sem ex-
ceções, a todas as empresas pú-
blicas, incluindo, a Caixa Geral de 
Depósitos, S.A. e a TAP - Trans-
portes Aéreos Portugueses, S.A”.

Entretanto, segundo Vítor Ba-
eta, presidente da Comissão de 
Trabalhadores (CT) da compa-
nhia aérea, no decurso das ne-
gociações houve avanços, pelo 
que a TAP já anunciou que vai 
adotar os cortes salariais apli-
cados à função pública e pre-
vistos no OE/2013, a partir de 
Fevereiro.

Baeta falava aos jornalistas 
depois de uma reunião na se-
mana passada com Fernando 
Pinto, o presidente executivo da 
companhia aérea.

dessem ao regime de exceção 
por integrarem o regime concor-
rencial, ficando com a opção de 
adaptar os cortes pela aplicação 
de alternativas, mas tendo como 
objetivo a redução da massa sa-
larial em 5%.

No OE/2013 foi retirada a 
alínea que permitia “as adapta-
ções autorizadas e justificadas 
pela sua natureza empresarial”, 
alteração jurídica que indicava 
que os trabalhadores do banco 
público e da companhia aérea 
ficariam sujeitos ao corte mé-
dio de 5%, tal como os restantes 
trabalhadores da função públi-
ca e empresas maioritariamen-
te públicas com salários brutos 
acima dos 1 500 euros.

Desde 2011 que as medidas 
de adaptação resultaram em 
cortes nos subsídios de férias 
e de Natal, não sendo, por isso, 
novidade para os trabalhadores. 

Os salários de Janeiro dos 

Regras do orçamento de estado de 2013 entram em vigor no segundo mês do ano

DR
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Portugueses admitemVendas decresceram 3,4 % na zona Euro e 2% na UE

Os dados divulgados ontem 
pelo gabinete de Estatísticas da 
União Europeia, Eurostat, mos-
tram que em novembro houve 
um recuo homólogo de 1,9% na 
zona euro, de 1% no conjunto 
dos 27 Estados-membros e de 
5,5% em Portugal. 

 A quebra de 8,6% observa-
da em Portugal só foi supera-
da pela registada em Espanha 
(12,3%), num pódio em que o 
terceiro lugar é ocupado pela 
Eslovénia (7,5%). Já as maiores 
subidas homólogas do volu-
me de vendas do comércio a 
retalho pertenceram à Letónia 
(12,5%), à Estónia (7,2%) e à Li-
tuânia (2,7%). 

Em Dezembro em relação a 
Novembro, o volume de vendas 
do comércio a retalho baixou 
0,8% entre os 17 países que par-
tilham a moeda única e 0,6% na 
UE, depois de, em Novembro, 
ter recuado 0,1% na zona euro 
e permanecido estável ao nível 
da Europa dos 27. 

Portugal teve uma quebra 
mensal de 1,8%, o mesmo valor 
do mês anterior e que é, ao mes-

Comércio a retalho diminuiu 
em 2012

Isabel Mendes

As vendas do comércio a retalho diminuíram 3,4 % na zona euro e 2% na União 
Europeia em Dezembro do ano passado, em comparação com o mesmo mês de 
2011, tendo Portugal registado a segunda maior quebra (8,6%) 

tugal no último mês de 2012, 
além de ser a segunda mais ele-
vada entre os Estados-membros, 
foi a maior desde Julho de 2012

Quebra nas vendas a retalho em Portugal aumenta significativamente

DR

A taxa de desemprego em Por-
tugal registou um novo recorde 
em Dezembro, atingindo mais 
de 900 000 pessoas, 16,5% da 
população ativa, uma subida 
que contraria a aparente estabi-
lidade na zona euro e na União 
Europeia.

Segundo os dados divulga-
dos na quinta-feira da semana 
passada pelo gabinete oficial 
de estatísticas da União Euro-
peia, o Eurostat, as taxas de de-
semprego na UE e na zona euro 
foram de 11,7% e 10,7%, respe-
tivamente, percentagens que 
se mantiveram estáveis com-
parativamente aos dois meses 
anteriores.

Portugal teve uma evolução 
em sentido contrário, registan-

Mariana Moura

Novo recorde de 16,5% em Portugal
Desemprego

A taxa de desemprego em Portugal alcançou um novo recorde em Dezembro, atingindo mais  
de 900 000 pessoas, 16,5% da população ativa, uma subida que contraria a aparente estabilidade 
na zona euro e na União Europeia

nha, ambos com 5,3%, registam 
as taxas mais baixas. 

Relativamente ao desempre-
go jovem verifica-se uma dimi-
nuição de 0,7% desde Outubro, 
valor que se fixava em 38,3% em 
Dezembro.

Os números apresentados 
pelo Eurostat foram criticados 
pelos partidos da oposição que 
atribuem a responsabilidade da 
subida crescente das taxas ao 
atual governo e ao agravamento 
da austeridade.

Em resposta, o secretário de 
Estado da economia mencio-
nou a criação pouco sólida de 
emprego no passado e con-
tratações desnecessárias. “Em 
muitos casos criou-se um em-
prego que não era um emprego 
consistente”, disse em entrevis-
ta à RTP.

Quase um milhão de portugueses sem trabalho

do-se um aumento de 0,2% face 
ao mês de Novembro. A subida 
foi mais acentuada em compa-
ração com o período homólogo 
que assinalava uma taxa de de-
semprego de 14,5%.

Portugal estava no 3º lugar do 

ranking dos países da UE com 
taxas de desemprego mais ele-
vadas, depois da Grécia, com 
26,8% em Outubro, e da Espa-
nha, com 26,1% em Dezembro. 
Contrariamente, a Áustria, com 
4,3%, o Luxemburgo e a Alema-

DR

mo tempo, o mais baixo desde 
setembro de 2012. Roménia, 
Espanha e Eslovénia tiveram 
as maiores descidas mensais, 

enquanto as maiores subidas 
deram-se no Luxemburgo, na 
Polónia e na Estónia. 

A descida verificada em Por-

Dificuldade 
em pagar 
contas 
agrava-se

A crise económico-financeira 
está a contribuir para o agra-
vamento da dificuldade dos 
portugueses em pagar as contas 
no final do mês, indica o relató-
rio da consultora internacional 
TNS.

Feito com base nos dados di-
vulgados pelo Eurobarómetro, 
instrumento de estatísticas da 
União Europeia, o estudo mos-
tra que três em cada quatro 
portugueses (72%) está nesta 
situação, uma realidade que 
contrasta com a da comuni-
dade, onde quatro em 10 eu-
ropeus (41%) admite esta difi-
culdade.

No total dos 27 Estados-
Membros da UE há 11 onde 
mais de metade dos inquiridos 
assume as “complicações” do 
final do mês. No topo da lista 
surgem a Grécia, com 89%, a 
Bulgária, 73%, Portugal, 72%, 
Chipre com 68%, Itália, 62%, 
Irlanda, 59%, e Espanha com 
46%. Destes, apenas a Bulgária 
e a Itália não recorreram à aju-
da externa.

O panorama em Portugal tem 
vindo a piorar desde 2009, ano 
em que a percentagem era in-
ferior em 8 pontos percentuais.

Ao nível da UE regista-se um 
aumento de 3% nos últimos três 
anos. O país mais penalizado 
foi a Grécia, onde se verificou 
um acréscimo de 26 pontos per-
centuais.

Em situação inversa surgem 
a Áustria, a Bélgica, a Alema-
nha e o Reino Unido, com as 
famílias a dizerem que sentem 
atualmente menos dificuldades 
económicas.

A crise que afecta a Europa 
foi desencadeada com o colap-
so do mercado imobiliário nos 
Estados Unidos da América, em 
2008, e estendeu-se ao sistema 
bancário provocando a falência 
do Lehman Brothers.

Mariana Moura

Portugueses fazem contas à 

vida para “esticar o dinheiro”
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O acordo foi rubricado na se-
mana passada no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, em 
Díli, pelos titulares da pasta do 
Petróleo e Recursos Naturais de 
Timor-Leste, Alfredo Pires, e da 
Energia da Tailândia, Pongsak 
Ruktapongpsial, na presença do 
chefe da diplomacia e do vice-
primeiro-ministro timorenses, 
respetivamente, José Luís Guter-
res e Fernando La Sama de Araújo.

O acordo “visa o reforço da co-
operação no desenvolvimento 
do sector energético timorense, 
na construção de infraestruturas 
e em ações de formação para a 
exploração, produção e comér-
cio de petróleo”.

A cooperação no sector pe-

Duarte Garrido
trolífero entre os dois países 
começou em 2009, com o esta-
belecimento de um acordo para 
a criação do plano timorense na 
área dos hidrocarbonetos e es-
tudos relacionados.

“O objetivo dos acordos que 
assinámos é dar mais um passo 
no desenvolvimento da refinaria 
de Betano e para cooperarmos 
entre as nossas empresas nacio-
nais petrolíferas para a venda do 
produto timorense”, afirmou Al-
fredo Pires.

Por seu lado, o governante 
tailandês disse que “o memo-
rando reforça a cooperação 
entre a Tailândia e Timor-Leste 
no desenvolvimento do setor 
energético, o que inclui troca 
de informação e capacitação de 
recursos humanos na produ-

Timor-Leste e Tailândia renovam 
cooperação bilateral

Petróleo

ção e exploração de petróleo”.
O governo timorense vai ain-

da beneficiar da ajuda das au-
toridades tailandesas para o 

Ford

Setor 
automóvel 
continuará 
em crise

É com pouco otimismo que 
Bob Shanks, administrador fi-
nanceiro da Ford, olha para as 
perspetivas de futuro da indús-
tria automóvel europeia, com o 
equilíbrio entre procura e oferta 
a ser determinante para a me-
lhora das condições no mercado 
europeu e as quedas, acentua-
das, a tornarem o fecho de fábri-
cas impossível de evitar.

Em entrevista à Agência Fran-
ce Presse, Shanks avisa que “o 
pior ainda está para vir” no que 
respeita ao futuro da indústria 
automóvel europeia. Segundo 
o responsável da Ford, o setor 
automóvel europeu “precisa de 
mais equilíbrio entre a produ-
ção e a procura real, não a pro-
cura artificial”.

“Parece haver falta de vontade 
ou incapacidade por parte dos 
muitos intervenientes – tanto 
governos como empresas – para 
fazer o que é preciso de forma 
a criar um ambiente saudável 
para o setor”, afirmou.

Os mais recentes dados divul-
gados apontam para uma forte 
quebra nos lucros da unidade eu-
ropeia da marca, com o volume de 
negócios a contrair-se em 1,8 mil 
milhões de dólares (1,3 mil mi-
lhões de euros) em 2012. A conjun-
tura também não irá proporcio-
nar qualquer melhora para 2013.

A continua quebra na procu-
ra, a valorização do euro face ao 
dólar e a marca a enfrentar pe-
sados custos de reestruturação 
levam a que Shanks preveja para 
este ano que as perdas rondem 
os 2 mil milhões de dólares. 

Apesar dos números, o finan-
ceiro afirma que há uma réstia de 
esperança. Ao contrário de Sergio 
Marchionne, da Fiat/Chrysler, 
que afirmou no Salão de Detroit 
que, na Europa, “o motor gripou”, 
Shanks acredita na possibilida-
de de recuperação, através da 
diminuição do peso humano e 
laboral nas contas da empresa. 
A Ford anunciou em outubro 
que iria fechar duas fábricas na 
Grã-Bretanha e uma na Bélgi-
ca, como parte de uma enorme 
reestruturação no continente 
europeu. Estes encerramentos 
traduzem-se na perda de 13% da 
massa laboral, o equivalente a 
6.200 postos de trabalho.

Se no que diz respeito ao mer-
cado europeu as perspetivas são 
de esperança mas o presente 
é negativo, no mercado norte-
americano 2012 foi sinónimo de 
um recorde positivo, com negó-
cios no valor de 8,3 mil milhões 
de dólares em 2012 (6,1 mil mi-
lhões de euros), um aumento de 
2 mil milhões em relação a 2011.

Exportações para a China

Apesar do abrandamento no 
verão passado, o aumento das 
aquisições chinesas manteve-
se, fazendo antever perspetivas 
otimistas para 2013, segundo 
o embaixador de Portugal em 
Pequim, José Soares, que su-
blinhou que as relações econó-
micas entre Portugal e a Chi-
na estão “no bom caminho”.  
Com base nos dados recente-
mente divulgados pela Admi-
nistração Geral das Alfândegas 
Chinesas, o diplomata português 
afirmou que as importações por-
tuguesas da China diminuíram 
10% em 2012, para 1,861 mil mi-
lhões de euros.

A China tem crescido em 
média quase 9% ao ano, uma 
percentagem superior à das tra-
dicionais maiores economias 
mundiais. O seu Produto Interno 
Bruto (PIB) atingiu 6,12 triliões 
de euros, mais 7,8% do que em 
2011, fazendo deste país a segun-
da maior economia do mundo, 
apenas atrás dos Estados Unidos.

A economia chinesa represen-
ta atualmente cerca de 15% da 
economia mundial. 

A abertura económica ao ca-
pital internacional permitiu que 
muitas multinacionais abram fi-

Portugal está a vender mais

Isabel Mendes

A China comprou mais 30% de produtos portugueses em 2012, no valor recorde de 
1,128 mil milhões de euros, um crescimento que vai manter-se este ano e que se 
deve ao aprofundamento das relações bilaterais

O que mais se exporta 

Dados divulgados no site 
Económico referem que 
a maquinaria é o sector 
português que mais vende 
para a China, o que traduz 
uma evolução face ao 
padrão tradicional de baixo 
valor acrescentado, assente 
sobretudo nos têxteis e 
calçado.
As exportações de carros e 
barcos representam 14% e os 

minérios e metais portugueses 
são outra aposta forte, e 
geram 11% das receitas, assim 
como os produtos químicos, 
com um valor também 
próximo de 11%.
Em quinto lugar, estão 
o vestuário e o calçado 
nacionais, com cerca de 10% 
do total. 
No que se refere aos serviços 
que Portugal mais vende 

para o exterior, o turismo e as 
viagens representam 11% do 
valor total das exportações. 
Seguem-se o setor dos 
Transportes, com 7% das 
exportações portuguesas, e a 
área da Comunicação com 
um peso de 2% do total. Os 
serviços financeiros e os de 
natureza pessoal, cultural e 
recreativos representam 0,4% 
cada. 

liais neste país, aproveitando os 
baixos custos de produção, a mão-
de-obra abundante e barata e um 
imenso mercado consumidor.

Em 2012 a economia chinesa 
sofreu as repercussões da crise 
económica mundial (iniciada 
em 2008), mas conseguiu manter 
o seu crescimento num patamar 
elevado, bem como os níveis de 
importação de matérias-primas.

Apesar do forte crescimen-
to económico dos últimos anos 
gerar emprego e receitas, o país 
debate-se com o problema da su-
bida da inflação.

As exportações portuguesas 
para a China situaram-se em 883 
milhões de euros em 2011.Abertura económica fez aumentar importações e a inflação

seu projeto Tasi Mane, que tem 
como principal objetivo desen-
volver a costa sul do país através 
da indústria petrolífera e visa a 
construção de três grupos in-
dustriais, que serão a espinha 
dorsal do setor.

O Tasi Mane inclui a base de 
fornecimento do Suai, a refina-
ria e um grupo de indústria pe-
troquímica, em Betano, e uma 
exploração de gás (através do 
gasoduto que as autoridades ti-
morenses pretendem ver cons-
truído a partir do Greater Sunri-
se) em Viqueque/Beasu.

Além do memorando de en-
tendimento, as empresas petro-
líferas dos dois países também 
assinaram acordos de coopera-
ção no setor da formação e dos 
negócios.

DR

Os governos de Timor-Leste e da Tailândia assinaram um memorando de 
entendimento para o estreitamento das relações bilaterais e desenvolvimento 
do setor energético timorense

João Mártires
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O jornal “El Pais” publicou esta semana documentos que comprometem o Partido Popular 
(PP), que alegadamente terá canalizado doações dos principais empresários espanhóis para 
os seus dirigentes, incluindo o presidente do governo. Mariano Rajoy já negou as acusações  
e garantiu que vai provar a sua inocência

“Saco Azul” do PP ameaça 
estabilidade política

Espanha

Ezequiel Duarte

Os documentos, obtidos pelo 
jornal e que terão sido prepa-
rados por Luis Bárcenas, ex-
tesoureiro do PP, e pelo seu 
antecessor Álvaro Lapuerta, in-
cluem referências manuscritas 
a doações ao partido por alguns 
dos principais empresários es-
panhóis, nomeadamente do se-
tor da construção. 

Nesses documentos são refe-
ridos os nomes do atual presi-
dente do partido e chefe do Go-
verno espanhol, Mariano Rajoy, 
da secretária-geral do PP, María 
Dolores de Cospedal, e de ou-
tros importantes elementos da 
cúpula do partido. 

PP nega “contabilidade 
oculta” 
Em comunicado, o PP negou a 
existência de uma “contabili-
dade oculta” e insistiu que “as 
retribuições aos responsáveis 
pelos cargos e funcionários do 
partido sempre se realizaram 
de acordo com a legalidade e 
cumprindo as obrigações tribu-
tárias”. 

A denúncia feita pelo jornal 
surgiu na sequência da divulga-
ção, na semana passada, de que 
Luis Bárcenas chegou a ter 22 
milhões de euros depositados 
em contas na Suíça. 

Esses fundos foram transferi-
dos para outras contas em 2009, 
depois de Bárcenas ser envolvi-
do, como arguido, no polémico 
caso Gurtel, um dos maiores de 
sempre sobre corrupção sob a 
alçada da Justiça espanhola.

Em causa está uma rede de 
corrupção que alegadamen-
te operava em várias zonas do 
país governadas pelo Partido 
Popular - tanto a nível local 
como regional -, e que suborna-
va líderes políticos para conse-
guir contratos milionários. 

Branqueamento de capitais, 
fraude fiscal, tráfico de influên-
cias e suborno são alguns dos 
crimes imputados aos princi-
pais responsáveis da rede. 

As notícias sobre as contas 
de Bárcenas desencadearam 
intensa polémica, com alguma 
imprensa a divulgar alegações 
de que no tempo em que aquele 
era tesoureiro - até 2009 - diri-
gentes do partido recebiam di-

nheiro que não declaravam, em 
envelopes, como “suplemento” 
dos seus salários. 
No caso de Mariano Rajoy, os 
documentos referem pagamen-
tos anuais de 25.200 euros du-
rante 11 anos, que começaram 
a aparecer em 1997, com paga-
mentos semestrais de 2.100.000 
pesetas, e, a partir de 2002 (data 
da entrada em vigor da moeda 
europeia) cerca de 12.600 eu-
ros. 

O assunto em torno de Bárce-
nas está ligado a outra polémi-
ca, com a imprensa a referir que 
o advogado do ex-tesoureiro 
apresentou ao juiz do caso Gur-
tel documentos que alegada-
mente provam que regularizou 
11 milhões de euros que deti-
nha na Suíça através da amnis-
tia fiscal aprovada pelo Gover-
no do seu partido em 2012. 

O recurso à amnistia foi fei-
to junto da Fazenda espanho-
la, segundo os documentos, 

através da empresa Tesedul.
A Fazenda espanhola negou 

que Bárcenas esteja entre os 
que recorreram à amnistia fis-
cal, não excluindo porém a pos-
sibilidade de que o tenha feito 
através de uma empresa. 

Em comunicado, o Ministério 
da Fazenda e Administrações 
Públicas admitiu que Barcenas 
“não apresentou a Declaração 
Tributária Especial” e explicou 
que recorrer à amnistia não 
significa “legalizar as condutas 
ilícitas que tenham gerado os 
recursos económicos”. 

“Quem tenha cometido um 
delito de branqueamento (de 
capitais) continuará a ser res-
ponsável por esses delitos”, re-
fere-se no comunicado. 

PP quer provar que os 
documentos são falsos
O vice-secretário de Organi-
zação do PP espanhol, Carlos 
Floriano, anunciou que o par-

tido avançará com ações legais 
contra quem atribua, filtre ou 
publique informações sobre 
supostas irregularidades na sua 
contabilidade, incluído o seu 
ex-tesoureiro Luis Bárcenas.

Em conferência de impren-
sa, Carlos Floriano disse que os 
serviços jurídicos do PP conclu-
íram que podem empreender 
estas ações legais, faltando de-
cidir se os processos serão pela 
via penal ou civil. 

Questionado sobre quem 
será visado nas queixas, e espe-
cificamente se incluirão o ex-te-
soureiro, Floriano disse apenas 
que se dirigirão a “todos”.

“Todos os que têm atribuído 
ao PP ou à sua direção condutas 
ilegais ou irregulares como par-
tido, aos que o tenham podido 
filtrar e aos que o tenham publi-
cado”, salientou.

Floriano acrescentou que o 
PP acompanhará as queixas 
com o relatório de um especia-

lista em caligrafia, que confir-
ma a “absoluta falsidade” dos 
supostos “papéis” de Bárcenas 
publicados pelo El Pais. 

Rubalcaba exige demis-
são, Rajoy não se demite
O líder do PSOE, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, já pediu a demissão 
do chefe do governo na sequên-
cia deste caso.

Na declaração que fez ao 
país, Rubalcaba não esclareceu 
se o pedido de demissão prevê a 
realização de eleições antecipa-
das ou a apresentação de uma 
moção de censura no Congres-
so, em que nunca passaria pois 
o PP tem maioria. 

“O que é importante hoje é 
que este presidente do Governo 
não tem condições (para conti-
nuar no cargo). Mariano Rajoy 
não pode levar o país para a 
frente”, disse o líder da oposição.

Por seu lado, o presidente do 
Governo espanhol anunciou já 
que vai tornar públicas todas as 
suas declarações de rendimen-
to e património para demons-
trar que não tem “nada a es-
conder” e que “nunca” recebeu 
“dinheiro negro”.

“É falso. Nunca recebi nem 
distribui ‘dinheiro negro’ neste 
partido ou em qualquer lado. 
É falso. Tudo o que se disse e o 
que se pode insinuar é falso. E 
digo-o com toda a serenidade”, 
afirmou Rajoy.

“Não tenho nada a esconder. 
Não temo a verdade”, garantiu. 
“Vocês sabem que não vim para 
a política nem para ganhar di-
nheiro, nem para enganar a Fa-
zenda. Não vim para a política 
ganhar dinheiro, vim perder di-
nheiro. Ganhava mais na minha 
profissão que na política”.

Na intervenção Rajoy compro-
meteu “todo o partido à máxima 
transparência, a facilitar tudo o 
que seja necessário para que se 
clarifique a verdade e a mostrar 
tudo para que não fiquem dúvi-
das sobre esta questão”.

Mariano Rajoy comprome-
teu-se a apresentar as suas 
declarações de rendimento e 
património, além de toda a in-
formação que seja relevante 
para o esclarecimento do caso 
na próxima semana, na página 
da Moncloa (Governo) na inter-
net..

 “El Pais” de 31 de Janeiro publicou documentos com os donativos “ocultos” recebidos pelo PP
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O relatório anual da Aliança 
Atlântica, apresentado a 31 de 
Janeiro no quartel-general da 
organização em Bruxelas, indi-
ca que em função da crise eco-
nómica existem diferenças en-
tre os aliados europeus, entre os 
aliados da Europa e da América 
do Norte e também entre as po-
tências emergentes da NATO.

Na apresentação do relatório, 
Anders Fogh Rasmussen, de na-
cionalidade dinamarquesa, sa-
lientou a necessidade de apoiar 
os sistemas de Defesa em re-
lação às despesas nacionais e 
apelou para o investimento.

“A nossa segurança depen-
de da nossa prosperidade. Po-
demos estar em segurança se 
estivermos falidos, mas sendo 

Francisco Costa

assim a nossa prosperidade fica 
dependente da nossa seguran-
ça”, afirmou Rasmussen, acres-
centando que a Aliança tem de 
“investir para manter as socie-

Efeitos da crise económica  
entre os aliados preocupam NATO

Relatório anual de 2012

dades em segurança, porque as 
ameaças não vão desaparecer 
enquanto o foco estiver apenas 
em resolver os problemas eco-
nómicos”.

A organização modernizou-
se nos últimos anos e a maior 
parte dos aliados melhorou sig-
nificativamente a capacidade 
de projeção e manutenção de 
forças mas, atualmente, refere o 
relatório anual de 2012, o inves-
timento na área da Defesa por 
parte dos aliados diminuiu.

“Se esta situação continuar 
podemos vir a enfrentar sérias 
diferenças nas capacidades 
militares da NATO, que podem 
pôr em risco a sua credibilidade 
política”, acrescentou Rasmus-
sen, que apresentou como pro-
postas para este ano a sustenta-
bilidade das defesas em relação 
ao investimento, o encurtar das 
diferenças (entre aliados) assim 
que as economias comecem a 
recuperar e a importância da 
construção da força da Aliança.

O secretário-geral da NATO mostrou-se preocupado com o impacto que a área da Defesa poderá estar a 
sofrer devido à situação económica dos aliados e pediu um maior investimento dos membros da aliança 
no setor em 2013

Crise pode pôr em risco os sistemas de defesa da Aliança

DR

DR

Darfur

Quase dez anos após o eclodir 
do conflito, uma fonte da agên-
cia da ONU para a Coordena-
ção dos Assuntos Humanitários 
(OCHA) anunciou o recomeço 
de mais uma série de combates 
entre duas tribos, desta vez pelo 
controlo de minas de ouro na re-
gião de Jebel Amir, no norte do 
Darfur. 

O resultado é agora a exis-
tência de mais de 100 mil refu-
giados que, segundo a fonte da 
ONU, “vieram acompanhados 
do seu gado, o que aumentou 
de forma significativa a pres-
são sobre os pastos”, causando 
problemas graves a nível sani-
tário.

A este cenário, referiu a 
OCHA, acrescenta-se o encer-
ramento de praticamente todos 
os serviços governamentais da 
província, “devido ao número 
importante de pessoas desloca-
das que aí se refugiaram”.

A ONU tem prestado auxílio 
de todas as formas possíveis, 
tendo já entregado mais de 600 

ONU denuncia “condições 
medonhas” dos refugiados

Duarte Garrido

A Organização das Nações Unidas (ONU) denunciou as “medonhas condições 
sanitárias” em que vivem mais de 100 mil refugiados na região do Darfur, no Sudão 
Ocidental

toneladas de provisões para 
cerca de 60 mil pessoas em El-
Sireaf. 

Ainda assim, o ambiente de 
constante violência, os assaltos 
e as intervenções armadas do 

exército sudanês têm dificultado 
a prestação de apoio alimentar 
aos mais de 100 mil refugiados 
sudaneses.

A ONU intervém desde 2006 a 
nível militar e humanitário nes-

te conflito que já fez mais de um 
milhão de mortos e que, ainda 
assim, a organização internacio-
nal prefere não classificar como 
genocídio, por “aparente falta de 
intenção”.

Refugiados sudaneses cada vez mais abandonados a si próprios

Grécia

Polícia 
acusada de 
manipular 
fotos

A polícia grega está a ser acusa 
de manipular fotografias para 
esconder alegadas agressões 
contra 4 membros do grupo 
terrorista “Conspiração das 
Células do Fogo”, detidos por 
um assalto a um banco. Para 
as entidades competentes, não 
passa de uma tentativa de me-
lhorar o reconhecimento dos 
detidos.

Na Grécia as redes sociais 
estão ao rubro e a oposição já 
pediu um inquérito: quatro de-
tidos terão sido agredidos nos 
calabouços da polícia...pior que 
isso, a polícia tentou encobrir as 
marcas pelo uso de Photoshop.

Os suspeitos eram responsá-
veis por um assalto a um ban-
co, no valor de 200 mil euros, 
que serviriam para financiar 
um grupo de guerrilha cha-
mado “Conspiração das Cé-
lulas do Fogo”. Aquando da 
publicação das fotografias dos 
suspeitos, tal o espanto que as 
mesmas revelavam grosseiras 
alterações mostrando efetiva-
mente alterações forçadas ao 
seu conteúdo. 

A oposição ao governo, pelo 
Syriza, aproveita para conde-
nar a situação denunciando 
torturas a prisioneiros e afron-
tamentos à democracia sendo 
este caso um motivo de vergo-
nha para o Estado grego. Do 
lado acusado nesta situação, o 
ministro da Ordem Pública, Ni-
kos Dendias, explica a situação 
alegando a necessidade de pro-
ceder a tais alterações para ser 
possível e mais fácil de identifi-
car os detidos.

Este caso ganha notoriedade 
num momento em que a vio-
lência na Grécia, pais da União 
Europeia em que mais se têm 
feito sentir os efeitos da crise 
económica e financeira, ganha 
proporções drásticas. Desde 
atentados bombistas, tentativas 
de golpe de estado a agressões 
em praça  pública de imigran-
tes. A isto, a polícia fecha os 
olhos.

João Mártires

Fotografia  de um detido 

manipulada pela polícia grega
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Quando era pequena escondia-se numa pilha de jornais, mas não queria ser jornalista,  
porque as notícias roubavam-lhe a atenção dos pais. Afinal, tornou-se jornalista por acaso  
e escritora por opção

É jornalista da revista Activa 
há 12 anos, a sua escrita de 
fácil leitura, é criativa, bem 
humorada e irreverente. 
Catarina Fonseca nasceu em 
Lisboa em 1969. É filha da 
escritora, Alice Vieira e do 
jornalista, escritor e crítico 
de televisão, Mário Castrim. 
Licenciada e mestre pela 
Faculdade de Letras de Lisboa, 
publicou o seu 1º livro, “A 
Herança”, em 1987, que lhe 
valeu o Prémio Revelação da 
Associação Portuguesa de 
Escritores. “A Malta do 2º C” 
valeu-lhe o Prémio Inasset 
Inéditos de Literatura Infantil 
em 1988. A solo ou em parceria 
abraçou também a escrita para 
adultos com “Boi Vermelho”, 
em 1997, e desde então tem 
experimentado um vasto 
território de personagens 
femininas.
Começou a sua carreira 
literária muito nova.... 
de que forma os seus pais 
a influenciaram neste 
percurso?
A única forma em que eles me 
influenciaram, é sendo aquilo 
que são, pois com é óbvio 
crescer naquele ambiente, 
querendo ou não, acabei 
por absorver sempre aquilo 
me rodeava, a minha mãe 
costuma dizer que quando eu 
era pequena e não sabia onde 
estava, ela ia-me descobrir 
debaixo de uma pilha de 
jornais. Aliás, ela diz que não 
sabe como é que eu sobrevivi. 
(risos)
Ser filha de Alice Vieira  
e de Mário Castrim  
abriu-lhe portas?  
Não isso nunca aconteceu, 
pois eles deixaram logo bem 
claro que não podia contar 
com eles como trampolim, 
e desde muito cedo me 
avisaram: “se queres seguir 
este caminho, segue, mas 
estás por tua conta. Estás aqui, 
mas é como se fosses filha 
de qualquer outra pessoa ou 
mesmo órfã”. Isso foi o que 
aconteceu e tive mesmo de o 
fazer por mim. 
Ainda há pouco tempo uma 
grande amiga minha abordou 
esse tema, e disse-me que eu 
tinha publicado livros por ser 

“A história tem de valer a pena  
para mim e para quem a lê”

Entrevista
Carla Alves

Catarina Fonseca

filha de quem era. Confesso 
que esta afirmação me irritou. 
Os seus dois primeiros 
livros, “A Herança” e “A Malta 
do 2º C”, valeram-lhe dois 
prémios, o Prémio Revelação 
da Associação Portuguesa 
de Escritores e Prémio 
Inasset Inéditos de Literatura 
Infantil 1988. Para uma 
jovem que ainda não tinha 20 
anos qual foi a sensação?
A minha única ambição, 
quando eu concorria a estes 
prémios era ter a garantia que 
conseguia publicar os meus 
livros sem ter de recorrer 
a ninguém. Foi mais uma 
sensação de alivio do que outra 
coisa qualquer, uma forma 
de começar a fazer o que eu 
realmente gostava, sozinha e 
por mim. 
O que queria ser quando  
era pequena?
Acho que como todas as 
crianças, eu queria uma coisa 
diferente todos os dias. Só 
tinha a certeza do que não 
queria ser, jornalista (risos)! 
Porque de facto eu via o meu 
pai e a minha mãe naquele 
mundo e aquilo não augurava 
nada de bom. Eu não queria ser 
nada daquilo e não queria ter 
nada a ver com o que aqueles 
dois faziam (risos). Por isso 
longe de mim... (risos).

Como é que entrou nesta 
profissão?
Estava ainda na faculdade, 
a acabar o mestrado e tinha 
algum tempo livre, uma amiga 
disse-me que estavam a pedir 
pessoas para a “Colecções”, 
a única revista de moda que 
existia na altura. Claro que eu 
achei que ela estava doida, pois 
eu não só não percebia nada de 
moda, não sabia o nome de um 
único estilista (risos). 
No entanto, fui à entrevista e 
disse isto mesmo à diretora, 
Maria João Aguiar, e ainda hoje 
estou para saber porque é que 
ela ficou comigo. Em dezenas 
de candidatas ela escolheu-me 
logo a mim, que não percebia 
nada do assunto. Se calhar é 
porque eu ia arranjadinha, 
não sei (risos), mas isto foi o 
principio de tudo. 
A sua escrita leva o leitor 
para um mundo imaginário 
e divertido... muito 
espontâneo...
Eu escrevo mais na base de 
me divertir e de forma a que 
os leitores passem um bom 
bocado e se divirtam também. 
Quando as pessoas compram 
um livro, é com a intenção de 
se distrair e também que aquilo 
lhes traga algum prazer. Penso 
muitas vezes nisto quando 
estou a escrever, para que o 

livro tenha interesse, tem de 
valer a pena para mim e para 
quem o lê.
Onde vai buscar  
a inspiração?
Basicamente começa pelo 
facto de estar viva e assim vou 
buscar ao que sou, ao que oiço, 
ao que vejo, ao que sinto, às 
pessoas que observo no dia-
a-dia. E chateia-me quando 
alguém que lê um livro meu 
diz, “eu percebi tão bem onde 
foi buscar a inspiração...”, pois 
eu não me inspiro em ninguém 
real, junto vários fragmentos 
e depois é como se fosse uma 
misturadora, agito tudo na 
minha cabeça e sai uma coisa 
nova (risos).
 É adepta das redes sociais?
Adepta não, sou 
absolutamente viciada 
(risos). Para mim as redes 
sociais são um grande recreio 
virtual, porque não são só 
as crianças que precisam 
de se distrair, nós adultos 
também precisamos. Como 
sou hiperativa tenho de estar 
sempre ocupada e assim 
entre um trabalho e outro vou 
escrevendo uma coisas no 
facebook e para mim aquilo 
é como se fosse um balão de 
oxigénio. Vou lá, vejo quem 
é lá está, dou 5 minutos de 
conversa e respondo aos 

comentários dos meus posts... 
Mas também me serve como 
instrumento de trabalho, 
pois como jornalista, aquilo 
acaba por alimentar muito o 
meu mundo, percebo o que as 
pessoas estão a pensar.
Quando estou a fazer um 
artigo, escrevo lá sobre o 
assunto e peço depoimentos, 
as pessoas escrevem 
espontaneamente, dão-me as 
opiniões delas e isso ajuda-me 
muito.
Ser jornalista da revista 
Activa mexe com a sua vida? 
Gosta do que faz?
Mexe, pois acaba por ocupar 
quase o meu tempo todo. Mas 
no entanto é uma coisa que me 
continua a dar muito prazer 
fazer, porque a escrita é muito 
criativa.
Os leitores são muito 
participativos, tenho sempre 
muito feedback, dizem o que 
acharam, mas alguns também 
me insultam (risos), mas isto 
faz parte. Aliás o meu pai 
dizia-me que uma pessoa só 
é um verdadeiro jornalista, a 
partir do seu primeiro processo 
(risos). Processo ainda não 
tive nenhum, mas às vezes 
chamam-me nomes, dizem que 
não estão nada de acordo, mas 
isto também torna a minha 
profissão divertida!

Os prémios que recebeu foram uma motivação para continuar a escrever sem recorrer à ajuda de ninguém

CARLA ALVES

Obras 
publicadas

A Herança (1987)

A Malta do 2º C (1988)

Adeus Al Capone (1990) 

Boi Vermelho (1997)

O Amansador (1999)

A Guardiã (2000)

O Conto da Gazela (2003)

O Clube das Encalhadas 
(2006) 

Instalação para duas 
cadeiras e um bacalhau da 
Noruega ou Para que é que 
ainda serve um homem? 
(2008)

13 Gotas ao Deitar (2009) 
-  Catarina Fonseca, Rosa 
Lobato de Faria, Luísa Beltrão, 
Rita Ferro, Alice Vieira

Picante (2011)
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Lar Doce  
Lar ruma  
ao Porto

Joana 
Vasconcelos 
bateu recorde 
de visitas

Depois de fazer rir mais 
de 30.000 espetadores no 
Casino de Lisboa, a peça 
“Lar Doce Lar” vai  estar 
em exibição no Teatro Sá da 
Bandeira, no Porto, de 14 de 
Março a 14 de Abril.

“Lar Doce Lar” reúne pela 
primeira vez os comedian-
tes Maria Rueff e Joaquim 
Monchique que, apesar da 
longa amizade e carreira, 
nunca tinham partilhado o 
palco.

A disputa de duas idosas 
por um quarto particular 
serve de mote para o de-
senrolar desta atribulada 
comédia que expõe o dia-a-
dia da residência “Antúrios 
Dourados para Seniores de 
Qualidade”.

A peça foi encenada por 
António Pires e assinada por 
Luísa Costa Gomes.

A exposição da artista plás-
tica portuguesa Joana Vas-
concelos, realizada em 2012 
no Palácio de Versalhes, 
lidera a lista das cinco mos-
tras mais visitadas em Paris 
nos últimos 50 anos, com 
1,6 milhões de entradas, se-
gundo o jornal Le Figaro.

Joana Vasconcelos foi a 
primeira mulher e a mais jo-
vem artista a expor naquele 
famoso palácio francês.

Os trabalhos da artista 
portuguesa estiveram em 
exibição no Palácio de Ver-
salhes no ano passado e 
foram destacados no artigo 
“La Folie des Expos”, publi-
cado na edição online do Le 
Figaro.

A lista das exposições 
mais visitadas inclui uma 
mostra sobre o faraó Tu-
tankamon (com 1,2 milhões 
de visitantes, em 1967) e a 
coleção Barnes, vista por 
1,15 milhões de pessoas em 
1993.

Organizações assinalam 

Até 16 de Fevereiro, o CIS, em 
parceria com a Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT), vai 
tentar sensibilizar a população 
em geral e os mais jovens em 
especial, para a possibilidade de 
usar a internet de forma crítica, 
segura e consciente, sem se ex-
porem e correrem riscos.

Nas escolas a iniciativa pre-
tende envolver alunos e encar-
regados de educação, de forma 
que todos sejam “educados ao 
mesmo tempo” e aprendam a ti-
rar partido do que a internet tem 
de bom.

Aos pais e encarregados de 
educação é explicado como de-
vem estar atentos ao que os fi-
lhos fazem na internet.

O controlo parental é muito 
importante para evitar situações 
potencialmente perigosas, como 
a divulgação de dados pessoais e 
de fotos na rede mundial.

Esta ação tem como lema “Di-
reitos e deveres online: Liga-te, 
mas com respeito”.

Empresas e organismos 
aderem
A Microsoft foi uma das empre-
sas que se associou ao CIS, pro-
movendo ações de sensibiliza-
ção e formação sobre segurança 
online nas escolas e disponi-
bilizando 148 voluntários que 
estarão presentes em espaços 
públicos com acesso à internet, 
tais como bibliotecas e centros 
de emprego, entre outros. 

Dia Europeu da Internet  
Mais Segura

Carla Alves

Cerca de 500 iniciativas promovidas pelo Centro Internet Segura (CIS) decorrem 
em 250 escolas do país até sexta-feira, no âmbito do Dia Europeu da Internet mais 
Segura, que se assinalou esta semana para chamar a atenção dos jovens para os 
riscos associados ao uso da rede

Aproveitando o Dia Europeu 
da Internet mais Segura, a 4 de 
fevereiro, o Instituto Português 
do Desporto e da Juventude vai 
promover um passatempo na-
cional destinado a crianças e jo-
vens com idades entre os cinco 
e os 30 anos, sobre os comporta-
mentos seguros online.

Associando-se também à 
data, o projeto “EU Kids Onli-
ne” divulgou os resultados de 
um inquérito feito a cerca de 
dez mil crianças e jovens euro-
peus, entre os nove e 16 anos, 
sobre o que mais os incomoda 
quando fazem pesquisas e na-
vegam na net.

O estudo foi feito em 25 paí-

ses da Europa, incluindo Por-
tugal, e concluiu que os portais 
de partilha de vídeos, como o 
Youtube, as redes sociais, jogos 
e algumas páginas da inter-
net, onde é possível encontrar 
imagens violentas, são os mais 
mencionados.

Redes sociais e o com-
portamento dos jovens
Relativamente às redes sociais, 
como o facebook, quase meta-
de (48%) dos jovens inquiridos 
relaciona os riscos associados a 
questões de conduta e 30% à for-
ma como estabelecem contacto.

As raparigas têm mais per-
ceção dos riscos e dos contatos 

através da rede, pois preocu-
pam-se alegadamente mais com 
o comportamento, a reputação 
entre pares e a devassa da vida 
privada.

Assim por volta dos 13, 14 
anos as meninas têm mais cui-
dado com as fotos que parti-
lham e com as suas informações 
privadas, enquanto os rapazes 
estão mais atentos à violência e 
à pornografia, pois são eles que 
utilizam as plataformas online 
para partilha de vídeos e que 
mais jogam online.

Em Portugal o estudo foi co-
ordenado por Cristina Ponte, 
docente da Universidade Nova 
de Lisboa.

DR

“Direitos e deveres online: liga-te, mas com respeito “

Património Mundial da UNES-
CO desde 1995, Sintra é uma vila 
mística, com múltiplos pontos de 
interesse. Localizada numa serra 
com um microclima próprio, gra-
ças às centenas de árvores e flo-
res exóticas que formam florestas 
únicas e misteriosas, é rica em 
monumentos, palácios, castelos, 
palacetes e chalets. A Quinta da 
Regaleira é um desses locais.

 Situada no centro histórico da 
vila, entre o Paço Real, o Palácio 
da Vila e o Campo de Seteais, é 

Carla Alves

Regaleira, a beleza na floresta mágica  
A serra de Sintra e os seus tesouros

É como se existisse um mundo 
subterrâneo à parte. 

Os monumentos espalhados 
pelo parque foram escolhidos 
por algum motivo, que só quem 
os mandou construir poderia ex-
plicar. António Augusto Carvalho 
Monteiro, adquiriu a propriedade 
em 1893, em hasta pública e jun-
tou-lhe algumas parcelas de ter-
reno, tornando a Quinta da Rega-
leira no formato hoje conhecido.

Os registos anteriores deste 
espaço, são pouco conhecidos. 
Sabe-se que entre 1697 e 1817 foi 
vendida várias vezes. Em 1840 foi 

adquirida pela Baronesa da Re-
galeira, que a transformou num 
refúgio de férias, com palacete, 
capela e jardim.

O jardim, composto por cipres-
tes, carvalhos, araucarias, cas-
tanheiros, camélias, fetos-árbo-
reos, pinheiros, tílias, sequeias, 
teixo e cycas e muitas outras, é 
de uma beleza única. Os cheiros 
de cada um misturam-se dando 
a sensação de estufa ao ar livre.

Integram ainda a propriedade 
a Fonte do Balneário, a Fonte da 
Regaleira e um espaço amplo, 
que é o Patamar do Ténis.

um lugar mágico e isso sente-se 
assim que se passam os portões, 
altos e majestosos, onde flores 
lindas e cheias de cor parece que 
desabrocham ainda mais à nossa 
passagem. A primeira alameda é 
marcada por estátuas de divin-
dades clássicas que representam 
a “Alea dos Deuses”, Fortuna, Or-
feu, Vénus, Flora, Ceres, Pã, Dio-
nísio, Vulcano e Hermes. 

Cada recanto do jardim parece 
ter uma história, especialmente 
porque, além do que está à su-
perfície, existem muitas grutas 
à espera de serem exploradas. 
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Nazaré e Peniche não diferem muito de outras vilas piscatórias do litoral português.  
No entanto, há um fenómeno que faz toda a diferença: as ondas. Todos os dias do ano, 
grandes, pequenas, em set ou uma a uma, a verdade é que estão lá

Conhecer e reconhecer  
o Hawai europeu

Ondas da Nazaré

João Mártires

Os seus visitantes e utilizadores 
vêm de todo o mundo, de todos 
os escalões do surf, dos ama-
dores aos profissionais. Uma 
revista alemã da especialidade 
chegou a considerar a região 
como o “Hawai Europeu”.

Porque quem procura estas 
ondas não anda de mochila às 
costas, nem atravessa países à 
boleia com a prancha na mão, a 
criação da marca Praia do Norte 
faz todo o sentido.

Criar uma plataforma institu-
cional de fomento de um cluster 
no ramo do surf torna ainda 
mais aliciante a exploração de 
uma região cujo alcance e po-
tencial são tremendos. 

Canhão da Nazaré
Ondas de 30 a 40 metros não 
são exclusivas de Portugal. 
Apesar do impacto que este fe-
nómeno tem tido no litoral por-
tuguês nos últimos tempos, a 
verdade é que por todo o mun-
do se registam estes fenómenos 
que atraem muitos aventureiros 
dispostos a explorá-las, haven-
do mesmo um campeonato in-
ternacional de ondas grandes.

Contudo, em Teahupoo, no 
Tahiti, Polinésia Francesa, ou 
em Jaws, junto à fronteira en-
tre os EUA e o México, duas das 
mais conhecidas regiões de on-
das grandes do mundo, o solo é 
de rocha ou coral, o que favore-
ce este tipo de ondulação.

O caso da Nazaré é mais 
curioso pelo facto de o solo ser 
formado por sedimentos areno-
sos que, em principio, dificulta-
riam a formação deste tipo de 
ondas.

No entanto, a questão justi-
fica-se com a particularidade 
do Canhão da Nazaré, o maior 
desfiladeiro submerso da Euro-
pa, com uma extensão de cerca 
de 200 quilómetros chegando a 
atingir os 5 000 metros de pro-
fundidade na planície abissal 
próxima ao litoral português.

A chamada “cabeceira” do 
canhão, a cerca de um quiló-
metro da costa da Nazaré, po-
tencia as condições oceanográ-
ficas invulgares que permitem a 
existência de processos hidro-
dinâmicos e de transporte de 
sedimentos.

A proximidade desta “cabe-
ceira” da costa afeta as caracte-

rísticas da ondulação nas zonas 
adjacentes de reduzida profun-
didade, resultando nas gigan-
tescas ondas da Praia do Norte.

The North Canyon Show 
by Garrett McNamara
Poderosas, grandes e perfei-
tas... assim podem ser descritas 
as ondas da Praia do Norte, na 
Nazaré, o local onde o sonho 
de qualquer amante do mar 
começa, o local onde os mais 
aventureiros poderão inscrever 
o nome numa nova história.

Foi esta conceção do fantás-
tico que atraiu e persuadiu o 
surfista americano Garret Mc-
Namara a aceitar o convite que 
lhe foi endereçado pela Câmara 
Municipal da Nazaré em 2010 
para conhecer, explorar e per-
ceber as potencialidades do 
mar nazareno.

Com outros exploradores, 
como os portugueses José Gre-
gório e Rúben Gonzalez, o in-
glês Andrew Cotton, o irlandês 
Al Mennie e o francês Peyo Li-

zarazu, o extreme waterman 
McNamara deu o pontapé de 
saída a um conjunto de parce-
rias, projetos futuros e alguns 
compromissos com a autar-
quia, que pretendem promover 
internacionalmente a região 
como local de referência da 
modalidade, além de local de 
certificação e treino de surfistas 
de ondas grandes. 

Praia do Norte 
As ondas gigantes da Praia do 
Norte existem, seguramente, há 
séculos e a população nazare-
na habituou-se a conviver com 
elas criando os instrumentos e 
as infraestruturas necessárias 
à sua sobrevivência piscatória 
face ao fenómeno.

No entanto, bastou uma 
onda, uma fração de tempo, 
para que tudo se tenha altera-
do e a pacatez da vida local seja 
interrompida por sucessivas 
visitas dos melhores surfistas 
e desportistas de aventura do 
mundo, que procuram a espe-

tacularidade do cenário da cos-
ta portuguesa, comungado com 
o fenómeno das ondas gigantes. 
Esta procura atingiu nos últi-
mos anos um estatuto tal que 
levou à criação de uma marca 
própria para a zona.

A marca “Praia do Norte” sur-
ge da necessidade de atrair para 
a Nazaré um mercado grande e 
em ascensão, relacionado com 
o Desporto Aventura e, juntan-
do o útil ao agradável, permitir 
que a dádiva hidrográfica seja 
uma alavanca para a descola-
gem da economia regional.  

Numa primeira fase desmis-
tificaram-se as Ondas da Na-
zaré e mais concretamente da 
Praia do Norte. Foram criadas 
diversas sub-marcas com um 
plano de comunicação que 
assentava no facto de a Naza-
ré não ter só ondas gigantes e 
poderosas, mas também spots 
e ondas acessíveis a todos os 
praticantes.

O caminho faz-se caminhan-
do e hoje a estratégia de desen-

volvimento da marca vai muito 
além do desporto. Assente nas 
singularidades proporcionadas 
pelo “Canhão da Nazaré”, o des-
porto e o lazer cruzam-se com 
a formação, o conhecimento 
científico e ambiental e o turis-
mo.

O investimento em curso em 
infra-estruturas, a crescente ati-
vidade de formação e a predis-
posição dos agentes económi-
cos em investir, no sentido de 
direcionar produtos e serviços 
para este mercado, permitem 
aos locais um olhar para o futu-
ro com otimismo.

Destes investimentos re-
sultam os projetos do Museu 
das Ondas Grandes, do Centro 
de Interpretação Ambiental e 
Científico do “Canhão da Na-
zaré” e do Centro de Formação 
de Resgate e Salvamento que, 
quando realidade, dotarão a 
cidade de instrumentos fortes 
para competir neste mercado, 
diferenciando-se dos destinos 
convencionais de surf.

DR

Ondas gigantes da Nazaré são cartão de visita para surfistas e curiosos de todo o mundo
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Iturbe

A velocidade e o controlo de bola 
fizeram dele um menino pro-
dígio. A baixa estatura (1,69 m) 
cedo lhe fez valer comparações 
com os reis do futebol argentino. 
Com apenas 16 anos tornou-se 
no mais jovem jogador de fute-
bol a chegar à primeira divisão 
do futebol paraguaio. Os golos 
que marcou ao serviço do Cerro 
Porteño precipitaram a imprensa 
desportiva a apelidá-lo de “mini 
Messi”. Motivado pelo rápido re-
conhecimento público, Iturbe 
entrou em litígio com o clube, 
tendo ficado impedido pela FIFA 
de jogar durante a época de 2010-
2011. Foi neste ano que o FC Por-
to venceu a luta com o Real Ma-
drid, o Roma e o Tottenham pela 
contratação do jovem.

Não tem memória de ver Ma-
radona jogar ao vivo. Juan Iturbe 
nasceu na Argentina em 1993, 
um ano antes do fim de carreira 
do deus do futebol alviceleste. Fi-
lho de emigrantes paraguaios em 

A promessa adiada

Ezequiel Duarte

João Mártires

O “mini Messi”, como é conhecido no meio futebolístico, entrou pela porta grande 
do futebol europeu em 2011. À chegada ao Futebol Clube do Porto (FC Porto) a 
imprensa comparava Iturbe ao compatriota Lionel Messi, mas o jovem argentino 
nunca fez por merecer tal estatuto. Dois anos depois de chegar ao “Dragão”  
foi agora cedido por 18 meses ao River Plate

Buenos Aires, sentiu na infância 
o colapso da economia argenti-
na, em 1999, o que obrigou a sua 
família a regressar ao Paraguai. 
Como grande parte dos jogado-
res de futebol da América do Sul, 
deu os primeiros toques na bola 
nas ruas do seu bairro em Barra-
cas, no sul de Buenos Aires. 

No verão de 2011 aterrou na 

“Invicta” com o estatuto de gran-
de promessa do futebol mun-
dial. O contrato com o FC Porto 
protegeu-o de sair do clube por 
menos de 60 milhões de euros. 
As claques prepararam novos 
cânticos, o merchandising dos 
“dragões” aumentou o stock de 
camisolas do número 7, mas o 
treinador Vítor Pereira raramen-

te aposta nele. Na primeira épo-
ca no Porto, Iturbe jogou apenas 
153 minutos, em três jogos. 

A segunda época acabou por 
ser ainda mais dececionante do 
que a primeira – foi despromo-
vido à equipa B do FC Porto e o 
jovem, então com 19 anos, mos-
trou sinais de descontentamen-
to, algo raro e punido no reino do 
“dragão”.

Dois anos depois da chegada 
ao clube, o jogador sai agora pela 
porta pequena, mas ainda assim, 
para um “grande” do futebol ar-
gentino. O River Plate assegurou 
o empréstimo do jovem extremo 
até ao verão de 2014. O clube de 
La Plata ficará encarregado de 
pagar os salários de Iturbe e po-
derá ter que desembolsar 500 mil 
euros por cada semestre em que 
tiver o atacante nos seus quadros. 

Depois de não conseguir con-
vencer nem nos jogos pela equipa 
B do Futebol Clube do Porto, Itur-
be terá agora a oportunidade de 
mostrar que pode ser o “mini Mes-
si” nos relvados sul-americanos.

Em época e meia no FC Porto Iturbe foi opção em cinco partidas

O “motard” Ruben Faria tornou-
se no português melhor classi-
ficado de sempre no Dakar, ao 
terminar a competição no se-
gundo lugar, numa edição que 
consagrou pela quinta vez os 
franceses Cyril Despres (motos) 
e Stephane Peterhansel (auto-
móveis) como grandes vence-
dores.

Faria, que participou no rali 
Dakar pela primeira vez em 
2006, melhorou desta forma o 
terceiro lugar conquistado por 
Hélder Rodrigues nos dois últi-
mos anos.

Ao comando de uma mota 
KTM, o piloto acabou a prova 
em grande estilo, sendo segun-
do classificado na 14ª e última 
etapa da competição, que ligou 
La Serena a Santiago do Chile. 

Cyril Despres, colega de equi-
pa do português na KTM, sa-
grou-se campeão do Dakar pela 

O “motard” algarvio, que com o segundo lugar se tornou no português melhor classificado de sempre no 
rali Dakar, começou a correr nesta prova em 2010. No final da edição de 2013 disse que a sua classificação 
deste ano representa o cumprimento de “mais do que um sonho”

Francisco Costa

quinta vez, depois dos sucessos 
de 2005, 2007, 2010 e 2012. Po-
rém, esta vitória ficou envolta 
em polémica, pois Faria, que 
seguia no topo da classificação 
a meio da prova, recebeu instru-
ções para se deixar ultrapassar 
por Despres, o chefe de equipa.

Apelidado de “mochileiro” 
do piloto francês, Ruben Faria 

Ruben Faria em 2º lugar no Dakar 2013
Piloto algarvio brilha na prova rainha do todo-o-terreno

manteve-se alheio à situação, 
cumprindo na perfeição o papel 
de número dois, numa equipa 
em que Despres era o chefe de 
fila incontestado.

A edição de 2013 da prova 
rainha do todo-o-terreno ficou 
marcada por uma prestação ra-
zoável dos pilotos portugueses 
de motos. Hélder Rodrigues, da 

Honda, acabou em sétimo da ge-
ral e Paulo Gonçalves, ao serviço 
da Husqvarna, apareceu a fechar 
os 10 primeiros. Mário Patrão, 
aos comandos de uma Suzuki 
concluiu a prova no 30.º lugar.

Também nos automóveis a 
delegação portuguesa esteve em 
bom plano. Carlos Sousa (Great 
Wall), único representante das 
cores nacionais, terminou no 
sexto lugar, a 2:38.16 horas de 
Peterhansel.

O francês, ao volante de um 
Mini, celebrou o quinto título 
nos automóveis, depois de vitó-
rias em 2004, 2005, 2007, 2012 e 
2013, além dos seis já consegui-
dos nas motos (1991, 1992, 1993, 
1995, 1997 e 1998), o que o torna 
no piloto com mais sucesso da 
história da competição.

O pódio entre os pilotos de 
quatro rodas ficou completo 
com o sul-africano Giniel de 
Villiers (Toyota) e o russo Leo-
nid Novistky (Mini).

Piloto algarvio foi estrela à chegada a Portugal

Liga de Futebol

Tudo fácil, 
tudo na 
mesma  
na frente

As vitórias do Benfica e do Porto 
e o empate do Braga fizeram com 
que o fosso entre os dois primei-
ros e o terceiro aumentasse para 
15 pontos, fazendo antever uma 
reta final da competição cada vez 
mais solitária e previsível.

No fundo da tabela houve mu-
danças, mas o destaque vai para 
o regresso do Moreirense às vitó-
rias, 15 jogos e um novo treina-
dor depois, enquanto o Sporting, 
desde que treinado por Jesualdo 
Ferreira, perdeu pela primeira 
vez, frente ao Rio Ave, por 2-1.

Passou o fim-de-semana, mais 
uma jornada e pouco se alterou 
no principal campeonato nacio-
nal do futebol português, com o 
Benfica e o Porto a venceram os 
seus jogos e manterem acesa a 
renhida luta pelo título. Feita a 
dois, não se prevê a intromissão 
de outros contendores, nem a 
possibilidade de estes causarem 
grandes transtornos aos líderes.

Depois da especulação de que 
a deslocação a Guimarães seria 
de alto risco, os “azuis e brancos” 
venceram por expressivos 4-0, 
deixando poucas dúvidas sobre 
as reais capacidades da armada 
portista.

Por sua vez, o Benfica rece-
beu e venceu um frágil Vitória 
de Setúbal. Se na primeira volta 
a vitória foi robusta (5-0), na dé-
cima sétima jornada o resultado 
pecou por escasso (3-0) devido 
à facilidade com os pupilos de 
Jorge Jesus chegaram aos golos. 
Aos 50 minutos pensava-se que o 
resultado poderia alargar-se para 
números ainda mais elevados.

As vitórias de FC Porto e do SL 
Benfica permitiram aumentar a 
distância pontual entre os dois 
primeiros e os restantes adversá-
rios, sendo que o empate do SC 
Braga em Aveiro frente ao Beira-
Mar (3-3) alargou para 15 pontos 
a diferença entre o segundo e o 
terceiro lugares.

Destaque ainda para o re-
gresso às vitórias do lanterna 
vermelha do campeonato. Após 
mais um chicotada psicológica, 
o Moreirense agora treinado por 
Augusto Inácio, voltou a vencer 
volvidas 15 jornadas sem conhe-
cer o sabor da vitória.

DR
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SL Benfica, FC Porto e Sporting 
CP estiveram pouco ativos. A 
crise económica que afeta o país 
estende-se a todos os sectores de 
atividade e o futebol não é exce-
ção. Prova disso, na reabertura 
do mercado de transferências, 
em Janeiro, os clubes portugue-
ses mostraram-se cautelosos na 
abordagem a possíveis aquisi-
ções, revelando-se mais vende-
dores do que compradores.

O Benfica é o caso mais para-
digmático deste processo, com 
os encarnados a encaixarem 
cerca de 6 milhões de euros com 
as saídas de Bruno César e de 
Nolito (este a título de emprésti-

mo, aos espanhóis do Granada), 
não tendo investido diretamente 
essa quantia. Ao invés, a equipa 
treinada por Jorge Jesus optou 
por incorporar dois jovens a tí-
tulo de empréstimo e assinou 
contrato com outra promessa 
do futebol nacional a custo zero. 
Bryan, Rui Fonte e Diogo Rosado 
vão integrar os quadros da equi-
pa B encarnada, uma rampa de 
lançamento para voos futuros na 
equipa principal benfiquista.

Já Sporting e FC Porto optaram 
por constituir uma parceira qua-
se inédita no futebol nacional e a 
troca de jogadores entre os dois 
emblemas foi um dos fatos a re-
gistar neste mercado invernal. 
Miguel Lopes rumou a Alvala-

Segundo a mesma fonte, a desis-
tência do grupo brasileiro pren-
de-se com o facto de a Comissão 
Europeia não avançar com uma 
decisão relativamente à conclu-
são do negócio. 

O negócio está suspenso des-
de dezembro, devido ao pedido 
de esclarecimentos feito por 
Bruxelas ao Governo português 
por dúvidas quanto à atribuição 
de apoios estatais aos ENVC, no 
valor de 180 milhões de euros.

A propósito deste processo de 

Rio Nave desiste e deixa russos  
sozinhos na privatização

Estaleiros de Viana do Castelo

investigação, os elementos dos 
ministérios das Finanças e da 
Defesa estão reunidos hoje para 
tentar agilizar a privatização, de 
forma a salvaguardar os postos de 
trabalho. 

A mesma fonte admitiu que 
tem esperança de que o presi-
dente da Comissão Europeia, 
José Manuel Durão Barroso, 
consiga sensibilizar os represen-
tantes dos vários países para a 
urgência em resolver a situação.

Apesar do impasse, o grupo 

de juntamente com Ventura, ao 
passo que Izmailov seguiu o ca-
minho inverso rumo à cidade In-
victa onde terá como parceiro o 
antigo colega nos leões Liedson. 
O “levezinho” chega aos azuis e 
brancos por empréstimo do Fla-
mengo, num período de 6 me-
ses. Uma operação que deixou 
os mais fiéis adeptos leoninos 
à beira de um ataque de nervos 
com esta traição do seu antigo 
ídolo.

Destaque ainda no panorama 
nacional para a saída de Antunes 
do Paços de Ferreira. O atleta pa-
cense integra agora os quadros 
do Málaga, clube que irá defron-
tar o FC Porto nos oitavos-de-
final da Champions League.

A compra dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) 
só tem atualmente um candidato, o grupo russo RSI Trading, 
depois da desistência dos brasileiros da Rio Nave, disse hoje à 
agência Lusa uma fonte governamental

Museus 
portugueses 
em destaque

O Museu Nacional Macha-
do de Castro, de Coimbra, 
e o Museu da Comunidade 
Concelhia da Batalha, são 
os finalistas do Prémio Mu-
seu Europeu do Ano 2013. 
Estes dois museus foram es-
colhidos de entre 40 candi-
daturas provenientes de 20 
países, enviadas para o Fó-
rum Europeu dos Museus, 
organização criada em 1977. 
Este órgão, sem fins lucrati-
vos, dedica-se a melhorar a 
qualidade dos museus euro-
peus e a promovê-los.
O Prémio Museu Europeu 
do Ano é o principal e um 
dos mais antigos galardões 
atribuídos nesta área.
Os vencedores serão anun-
ciados numa cerimónia que 
irá decorrer na Bélgica, entre 
15 e 18 de Maio. 

Tensão  
sino-nipónica 
sobe de tom
O recém eleito primeiro-
ministro japonês anunciou a 
intenção de reformar a Cons-
tituição do pós II Guerra 
Mundial, no parlamento, que 
impõe o pacifismo no país.
Shinzo Abe quer “começar 
por alterar o artigo 96”, cláu-
sula que estipula que as alte-
rações sejam aprovadas por 
uma maioria de dois terços 
dos deputados.
O objetivo último será o de-
senvolvimento efetivo das 
forças armadas japonesas, 
numa tentativa de  respos-
ta ao fortalecimento militar 
chinês, seis meses depois do 
início de divergências diplo-
máticas entre os dois países 
devido à disputa de uma ca-
deia de ilhas no Mar da Chi-
na Oriental.

Volume dos negócios bastante inferior a anos anteriores

Crise afeta mercado de inverno do futebol 

Francisco Costa

russo RSI Trading, proprieda-
de do magnata Andrei Kissilov, 
já confirmou que vai continuar 
com a proposta por mais um 
mês, apesar do prazo expirar 
entretanto. Mas, realçou, “a in-
certeza não é boa para ninguém”, 
porque a empresa continua a 
degradar-se e os trabalhadores 
a ficarem cada vez mais afetados 
psicologicamente.

À hora do fecho deste jornal 
ainda não havia resultados da 
reunião. Lusa

Super Bowl

Ravens 
vencem San 
Francisco 
49ers por 
34-31
Os Baltimore Ravens domina-
ram grande parte do jogo, mas os 
“49ers” aproximaram-se e no fi-
nal quase causaram uma surpre-
sa na edição deste ano da Super 
Bowl, marcada por uma falha de 
luz de 35 minutos

Passados 12 anos sobre a úl-
tima vitória, os Ravens foram os 
grandes vencedores do Super 
Bowl, o jogo que é a final da liga 
nacional de futebol americano 
(NFL) e o maior evento desporti-
vo dos Estados Unidos.

A vitória por 34-31 será um 
episódio menor no meio de toda 
a agitação mediática de uma par-
tida a que assistiram 73 mil pes-
soas ao vivo e vários milhões pela 
televisão.

Esta foi a primeira derrota 
das seis finais já disputadas pela 
equipa de San Francisco.

Joe Flacco, quarterback dos Ra-
vens, foi eleito o melhor em cam-
po, no jogo que marcou a despe-
dida, com uma vitória e ao fim de 
17 anos ao serviço do conjunto de 
Baltimore, de Ray Lewis, o único 
sobrevivente da última equipa 
vencedora dos Ravens na NFL.

Em termos de impacto econó-
mico, o destaque vai para os nú-
meros que o evento representa: 
calcula-se que cada spot publicitá-
rio de 30 segundos tenha custado 
mais de quatro milhões de euros.

Beyoncé também triunfou. 
Num jogo em que mais uma 
vez atuaram grandes estrelas do 
mundo de espetáculo durante o 
intervalo e após a polémica exi-
bição, em playback, na posse do 
presidente norte-americano, Ba-
rack Obama, Beyoncé mostrou 
que é uma grande artista.

Durante doze minutos inter-
pretou os temas mais célebres 
do seu repertório, após o que 
foi anunciada a sua presença no 
Rock in Rio 2013, que se realizará 
no Rio de Janeiro, e a realização 
de uma digressão mundial. Para 
já, Portugal não consta da lista 
de países onde Beyoncé atuará 
este ano. João Mártires /Jaime 
Lourenço

Privatização dos Estaleiros de Viana do Castelo está em risco
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