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Tensão sindical e social
cresce como resposta
a nova austeridade
Funcionários públicos e pensionistas fustigados por novas medidas de contenção // Ministra das
Finanças garante que são “necessárias, justas e equitativas” // Trabalhadores e sindicatos mostram-se
inconformados face à proposta de Orçamento de Estado e as manifestações e greves sucedem-se
Redução das indemnizações
compensatórias, baixas nos salários, e privatização das empresas
públicas de transportes são as

principais causas para o descontentamento que sai à rua e gera
uma quinzena de greves. O plano
de cortes salariais apresentado

pelo Governo para 2014 vai afetar
cerca de 90% dos trabalhadores
da função pública, contra os 50%
abrangidos pela medida este ano.

O aumento da idade da reforma,
os cortes no Ensino Superior e na
Saúde e a subida do desemprego
revelam também a natureza do

Guião da Reforma do Estado que
tardou a ser público. O PS recusase a debater o novo modelo.
Destaque, págs. 2 e 3
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Ricardo Bastardo
O Orçamento de Estado foi entregue pelo Governo a 15 de Outubro
no Parlamento e aprovado dez
dias depois. Uma almofada de 901
milhões para cobrir eventuais buracos orçamentais é o valor que o
Governo tem em carteira, apesar
da ministra das Finanças, Maria
Luís Albuquerque, ter garantido,
no dia da apresentação do Orçamento de Estado (OE) para 2014
à Assembleia da República, que
“não há plano B”. Este montante
resulta do valor combinado da
dotação provisional e da reserva orçamental, ascendendo aos
900,9 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 0,5% do
Produto Interno Bruto (PIB).
“Estamos a conceber as medidas na convicção de que o Tribunal Constitucional compreenderá
que as medidas são necessárias,
justas e equitativas”, admitiu a governante no mesmo dia em que
o pacote de contenção foi apresentado. O plano de cortes salariais apresentado pelo Governo
vai passar a afetar cerca 90% dos
trabalhadores da função pública,
contra os 50% que se encontram
abrangidos pela medida neste
ano civil.
E 2014 não será, ao que tudo
indica, o último ano de cortes salariais. Quem o assume é Maria
Luís Albuquerque, ao afirmar que
as “reduções salariais no Estado
serão mantidas até que existam
condições para aumentar os salários. O ajustamento é transitório,
mas não anual". Prevê-se, deste
modo, uma redução remuneratória de 2,5% a 12% para os salários
ilíquidos entre os 600 e os 2000
euros, sendo que a partir deste
montante o corte se fixa no valor
máximo proposto (12%).
Relativamente aos trabalhadores do Estado cujo salário se situa
entre os 1500 e os 2500 euros, o
corte aplicado mais do que duplica. Se considerarmos um salário
bruto de 2000 euros, o corte remuneratório passa a ser de 12%,
ou seja, 240 euros.

Manutenção do subsídio
de Natal em duodécimos
Os pensionistas da Caixa Geral
de Aposentações e da Segurança
Social vão continuar a receber o
subsídio de Natal de forma fatiada ao longo do ano. Esta medida
mantém-se face ao que já estava
estipulado no Orçamento de Estado para 2013, na altura com o
objetivo de reduzir o impacto da
alteração dos escalões do IRS nos
rendimentos mensais dos trabalhadores e pensionistas.
De acordo como documento
apresentado no Parlamento, o
pagamento por duodécimos “tem
natureza imperativa e excecional,
prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e contratos de
trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos”.
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Orçamento de Estado para 2014

Os pontos
da discórdia

A ministra das Finanças garante que não há derrapagem na despesa.
Cortes salariais mais do que duplicam para 165 mil funcionários públicos.
260 mil novos funcionários serão afetados por esta medida em 2014.
Saiba as implicações no quotidiano da função pública e pensionistas
e nos setores da saúde e educação
dr

Paulo Portas, Pedro Passos Coelho e Maria Luís Albuquerque espelham bem o conformismo e desalento
de um país que tarda em arranjar soluções para sair da crise

O aumento da idade de reforma deve-se à atualização do
factor de sustentabilidade e irá
sempre depender da evolução da
esperança média de vida. Ao invés de ter como referência o ano
de 2006, passará a reger-se pelo
ano de 2000, o que obriga à partida a permanência no mercado
de trabalho durante mais tempo
para que seja compensado o corte de 12% que os trabalhadores
teriam na respetiva pensão.

Impostos em alta e cortes no Ensino Superior
O Executivo pretende receber
autorização legislativa para criar
“um sorteio específico para a
atribuição de um prémio às pessoas singulares com um número
de identificação fiscal associado
a uma fatura”, desde que a mes-

ma seja reportada à Autoridade
Tributária. A medida foi lançada com o objetivo de prevenir
a “fraude e evasão fiscais, valorizando a atuação dos cidadãos
na exigência de fatura comprovativa da existência de uma operação tributável localizada em
território nacional”.
Já tendo em vista o combate à
evasão fiscal, tinha sido criado,
em 2013, um regime de dedução
no IRS correspondente a 5% do
IVA pago por cada contribuinte.
A despesa do Estado com o
Ensino Superior apresentará cortes na ordem dos 4%, valor claramente superior aos 1,5% inicialmente anunciados. Uma das
fatias mais significativas desta
redução prende-se com a diminuição de pessoal e das contribuições para a ADSE, sem considerar a poupança de 53 milhões

de euros pelas alterações introduzidas diretamente no setor.
Também o setor da saúde sairá profundamente afectado por
esta proposta, com destaque
para os cortes que serão introduzidos no SNS, que terá menos 300,4 milhões de euros de
verbas para gastar. No sentido
inverso, e tal como já sucedera
no ano anterior, as taxas moderadoras voltam a não aumentar
nos centros de saúde.
O relatório da proposta de Orçamento de Estado para 2014 faz
igualmente menção à privatização de diversas empresas públicas, casos da REN e dos CTT,
cujo processo será concluído já
no próximo ano civil, e ainda da
TAP e da rede transportes de Lisboa e Porto (Metropolitano de
Lisboa, Carris, Transtejo, STCP
e Metro do Porto), embora estas

duas últimas sem data prevista
para conclusão do processo.
Se, por um lado, o Orçamento
de Estado prevê o crescimento do
PIB na ordem dos 0,8% e assume
que o Estado irá receber mais do
que aquilo que gasta (algo inédito), a verdade é que, por outro,
irá comportar mais cortes sobre
a função pública e pensionistas.
O nível de impostos, a dívida pública e o desemprego mantêm-se
elevados.
Ainda assim, verifica-se uma
conjuntura económica favorável às exportações portuguesas
e a confiança do regresso pleno
de Portugal aos mercados financeiros. Um eventual chumbo do
Tribunal Constitucional, a tensão
social e sindical e a possibilidade
de um segundo resgate surgem,
contudo, como ameaças a esta
proposta de Orçamento.
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Portas publicita
Guião da
Reforma do
Estado, Seguro
recusa debate
No dia 30 de outubro, o
vice-primeiro ministro Paulo
Portas apresentou um
guião para a reforma do
Estado. No geral, o Governo
sugere uma simplificação
da estrutura do Estado, a
redução de burocracia e a
privatização de serviços para
poder baixar os impostos.
A maioria das medidas
propostas não é inesperada,
como o despedimento de
funcionários públicos, os
cortes nos ministérios (através
da concentração de serviços),
a venda de património e a
redução de Câmaras.
Surpreendentes, no
entanto, foram propostas
como a privatização dos
serviços de colocação
de desempregados, a
concessão de escolas a
privados e as privatizações
na Saúde – nomeadamente
a captação de “investimento
para o sector” e a criação de
“novos formatos para PPPs”.
As opções do guião são de
médio prazo, estendendo-se
ao resto da legislatura deste
Governo e alcançando,
idealmente, a do próximo
Governo. Passos Coelho,
na primeira discussão na
generalidade do OE de 2014,
confirmou esta estratégia. E
acrescentou que, por isso,
“era importante que os
partidos da Oposição mas
em particular o PS dessem
a sua colaboração”, já que
se espera que este partido
forme o próximo Governo. O
PS já recusou este convite
por considerar que o guião
é “mais uma encenação
para distrair as atenções dos
portugueses (...) em vésperas
de debate orçamental”.
António José Seguro (na
foto), que não opinou sobre
o Guião da Reforma do
Estado durante a discussão,
suscitou a Passos Coelho
uma crítica.“O PS tem medo
de ficar associado aos
cortes”, sublinhou o primeiroministro. Nuno Magalhães,
líder de bancada do CDS-PP,
acusou o PS de não ajudar
na reforma do Estado apesar
de ter prometido ao País “um
laboratório de ideias”. S.S.

Despesas na AR

Ementas
de luxo para
deputados
Sara Sousa

O descontentamento popular mantém-se, um ano depois da manifestação transversal de Outubro de 2012

Medidas OE 2014 na origem dos protestos

Quinzena de greves como
resposta a reduções salariais
Redução das indemnizações compensatórias, baixas nos
salários, e privatização das empresas públicas de transportes
são as principais causas para o descontentamento que sai à
rua e gera greves
Sara Silva
As medidas previstas no Orçamento de Estado (OE) de 2014
são a causa das paralisações
agendadas, entre 25 de Outubro
e 8 de Novembro, e são o fundamento para a convocação da greve geral de 8 de Novembro, pela
Frente Comum dos Sindicatos da
Administração Pública, e da manifestação nacional de dia 9. Ana
Avoila, coordenadora sindical da
Frente Comum, declarou à Agência Lusa que a greve é um protesto “contra os cortes salariais e das
pensões e o aumento das horas
de trabalho”. E acrescentou ainda que o Governo é “um bando
de salteadores que não pára de
roubar”.
Ao contrário do mínimo de
25% de serviço por hora que tinha sido garantido há 15 dias
pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social, os serviços mínimos não serão assegurados em algumas greves. Estas
decisões advêm da concordância
entre 36 sindicatos e comissões
de trabalhadores do sector dos
transportes, que têm também
sensibilizado os deputados a reprovar o OE e pedido ao Tribunal Constitucional para efectuar
uma fiscalização preventiva.
Previstas estão também as
greves da Transtejo e Soflusa,
de 2 a 9 de Novembro, três horas por cada turno. Segundo José
Manuel Oliveira, coordenador
da Federação dos Sindicatos de
Transportes e Comunicações

(Fectrans) da CGTP, a diminuição das compensações indemnizatórias “vai colocar em causa
a qualidade [e] segurança” do
serviço. Sérgio Monte acrescenta
ainda que a vontade do Governo
é de “acabar com todo o serviço
empresarial do Estado”.

Salários em baixa,
desemprego em alta
As baixas progressivas dos salários podem chegar aos 12% em
salários superiores a 600€, “uma
redução brutal”, segundo Helena
Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do
Estado. O subsídio de Natal dos

As baixas
progressivas
dos salários
podem chegar
aos 12% em
salários
superiores
a 600€
funcionários públicos, dos reformados e pensionistas será pago
em duodécimos e a Contribuição
Extraordinária de Solidariedade
sobre as pensões irá manter-se.
Segundo dados das previsões
do Governo e da troika, o crescimento económico será de 0.8% e
os níveis de desemprego subirão

para os 17.7%, mais que os 16.3%
registados no segundo trimestre
deste ano.
A greve do Metro convocada
para 31 de Outubro rondou os
100% de adesão, de acordo com
Anabela Carvalheira da Fectrans.
“Os únicos trabalhadores que
deviam ter entrado ao serviço
(…) não o fizeram, pelo que a
adesão à greve ronda muito perto dos 100%”. Em comunicado, a
administração lamenta as perturbações causadas “pelos sindicatos aos clientes e à cidade”.
A greve tem sido acompanhada
pontualmente por algumas personalidades sindicais, das quais
o dirigente da UGT, Carlos Silva,
que admitiu a sua “solidariedade
para com a luta dos trabalhadores”. Também Arménio Carlos, da
CGTP, disse aos jornalistas que
esta greve era uma expressão da
“luta dos trabalhadores pelos
seus direitos” e pela “prestação
de um serviço público”.
A Carris garantiu, no entanto, reforço de algumas carreiras
(726, 736, 744, 746) como tentativa de atenuação dos danos causados aos cerca de 500 mil utentes diários do Metro. O número
oficial da greve desta quinta-feira
está ainda por confirmar, não se
sabendo, portanto, se validará
os números da federação de sindicatos. Já na greve da passada
sexta-feira, da CTT, os sindicatos
falaram em 80% de adesão, enquanto que os Recursos Humanos da empresa apenas confirmaram 24% de baixas grevistas.

Não é segredo que os deputados
portugueses desfrutam de vários
privilégios. E um deles consiste
nos serviços de refeições da Assembleia da República, que incluem um restaurante de luxo,
cafetaria e refeitório.
O concurso para a prestação
destes serviços este ano foi publicado no Jornal Oficial da União
Europeia e em vários sites especializados estrangeiros. A AR pedia a
“proposta economicamente mais
vantajosa”, tendo em conta a qualidade das refeições e os custos com
pessoal e manutenção. O valor
definitivo do contrato era de “460
000 euros, sem IVA”. O concorrente
que conseguiu o contrato foi a Indústria e Comércio Alimentar, S.A.
(ICA), que tem sido a escolhida há
vários anos consecutivos.
Uma análise ao Orçamento da
AR para 2013 permite verificar
que a despesa prevista com os
“serviços de restaurante, refeitório
e cafetaria” era de 849.149,00€, e
que a receita com “venda de senhas de refeição” se situava nos
216.000,00€, um prejuízo de mais
de 600.000,00€. As receitas não
contabilizam qualquer lucro obtido com o restaurante e com a
cafetaria.
Já em 2011, o Correio da Manhã
revelara que o restaurante – reservado a deputados e convidados
– incluía no menú pratos como
“arroz de tamboril com gambas”,
assim como tábuas de fruta e queijos. Tudo por cerca de 10 euros por
pessoa. Já o refeitório recebe deputados a 4,90€ e os funcionários
pagam 3,80€ para ementas que incluem “arroz de polvo”. Na cafetaria, era possível comer “o hambúrguer da casa a apenas 1,01 €”.
No Programa de Concurso para
prestação dos serviços em 2012, a
AR exigia aos fornecedores variedades e quantidades mínimas de
comida e bebida. Do whisky requeria 16 variedades e de moscatel quatro opções. De resto, os fornecedores tinham que apresentar
vários tipos de vinho, brandy, vodka e outras bebidas espirituosas.
A ementa teria obrigatoriamente
que oferecer iguarias como “pratos com carne de touro” e “lombinho de porco preto”.
Face à polémica que se instalou
na altura, a AR publicou no seu
site um esclarecimento, onde afirmava que “não comparticipa as
refeições servidas no Restaurante
dos Deputados, que as pagam integralmente” e que “a racionalidade e a transparência são os critérios decisivos do concurso”. Mas
não foram explicados os preços
extremamente baixos das refeições e o prejuízo de vários milhares de euros nas contas da AR.
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Um dia na vida de uma estagiária

Mergulho no mundo real
Raissa Grossi é estagiária na Cidade FM e finalista do curso Ciências da Comunicação.
Diariamente acorda às 6 da manhã e concilia o estágio com a faculdade. O tempo é contado
ao minuto para que o sucesso seja garantido
dr

Mariana de Almeida
O sol está quase a pôr-se e o final de mais um dia está a chegar.
São 6 da tarde e Raissa Grossi,
estagiária na Cidade FM, acabou de sair das aulas. Dirige-se
à paragem do autocarro, com o
cansaço de um dia que começou cedo e ainda está longe de
terminar. O autocarro chegou, a
fila de passageiros é grande, mas
lá se consegue sentar junto à janela. Desfilam as ruas da cidade, já com as cores do Outono,
e as histórias do seu dia desenrolam-se devagar na memória,
enquanto sorri. “Levanto-me,
todos os dias, às 6 de manhã.
Na véspera preparo as minhas
refeições, principalmente para
a manhã porque é muito longa
e exaustiva. Apanho o autocarro por volta das 6h30, porque
tenho de estar às 7h na rádio”,
conta Raissa a caminho de casa.
O estágio na Cidade FM surgiu
de um workshop de duas semanas. Finalista do curso de Ciências da Comunicação, Raissa, de
ascendência angolana e brasileira, viu na rádio uma área de
sonho. “Das 7 às 8h é calmo, vou
preparando o que tenho de fazer
nas restantes horas que são bastante agitadas. O meu trabalho é,
essencialmente, rever o site, elaborar duas rúbricas chamadas

Raissa Grossi ao colo das locutoras da Cidade FM Elsa Teixeira e Rita Correia

Crime perfeito e Viver à borla, arranjar participantes, pensar em
temáticas, dar ideias, pesquisar
informação, fazer os guiões, ver
as promoções e prestar atenção
à rádio. Se existir algum problema tenho de avisar, para que não
existam momentos sem emissão”, descreve a estagiária. Das
várias tarefas, conta que adora
gerir o site e escrever os guiões.

“Gosto de escrever aquilo que as
locutoras vão dizer, quando oiço
sinto um bocadinho de mim”,
confessa. Acha que o mais estafante é arranjar participantes, já
que o programa é matinal “o que
dificulta a tarefa, porque as pessoas estão a dormir, a estudar ou
a trabalhar”.
Raissa está motivada, apesar
deste seu estágio não ser remu-

nerado. Tem noção de que os
estágios são assim mesmo e a
paixão pelo trabalho ultrapassa essa barreira. Apesar do dia
preenchido, sabe que aquele
estágio é uma experiência que
a tornará uma profissional mais
experiente. “Não me custa ficar
ali seis horas, porque sei que estou a ajudar e a trabalhar para
programas que são ouvidos por

muita gente”, conta. Entre risos
confessa que se aprende mais
no estágio do que na faculdade. “É finalmente a prática da
teoria que nos ensinam. Aquilo
é o mundo real”, diz. Fã incondicional do Pedro Ribeiro, da
rádio Comercial, gostava que o
seu futuro tivesse muitos dias de
estúdio. Adora o ambiente que
se vive nas instalações e notase um brilho nos olhos quando
fala da relação com os colegas.
“É engraçado ouvir o diretor
chamar-me e perguntar ‘então,
tudo fixe?’ ou ver as pessoas
dentro do estúdio a fazer penteados umas às outras”, descreve
enquanto sorri.
A viagem de autocarro continua. Da Ajuda ao Marquês de
Pombal o som e o ritmo do trânsito acompanham a conversa.
Depois de sair da rádio, Raissa Grossi dirige-se à faculdade
para ter aulas no curso de que é
finalista. “Como apressadamente na rádio ou na faculdade. E,
quando não tenho tempo almoço no autocarro”, desabafa. Às 6
da tarde sai das aulas e vai para
casa, no caminho estabelece
prioridades para as suas tarefas.
Chega a casa, toma banho, janta e tenta estudar. A ida para a
cama não tarda, porque no dia
seguinte existe mais uma jornada para viver.

Contratações no Ensino Superior

Reitores descontentes com corte de 30 milhões
Faculdades de Medicina podem fechar em 2014 se Governo não alterar disposição de Orçamento de Estado 2014, dizem os reitores
das Universidades de Lisboa. Disposição é considerada um erro técnico e CRUP espera que esta seja reversível
Sara Ferreira
“Não merecemos que isto
aconteça, estamos fartos”, alerta António Cruz Serra, reitor da
Universidade de Lisboa como
reação ao corte orçamental no
Ensino Superior para 2014. A
redução de 30 milhões de euros
é considerada pelo Conselho de
Reitores das Universidades de
Lisboa (CRUP) como um erro
técnico, e caso não o seja o ano
de 2014 não será exequível e os
salários não vão estar garantidos, começando já em Dezembro.
Em causa está também uma
disposição do Orçamento de
Estado de 2014 (OE2014), que
obriga as universidades a re-

duzir 3% da massa salarial para
poderem fazer novas contratações no próximo ano. Esta diminuição no salário não conta
com os cortes graduais também
previstos no OE2014. O único
modo de se fazerem contratações no próximo ano seria
através das aposentações. No
entanto, segundo João Gabriel,
reitor da universidade de Coimbra, garante que em nenhuma
universidade este número é
suficiente para baixar a massa salarial, logo “por esta regra
nenhuma universidade poderá
contratar pessoas em 2014”.
António Rendas, presidente
da CRUP, explicou que existe
uma redução da responsabilidade da Direcção-Geral do

Orçamento realizada este mês,
em relação à dotação do Orçamento do Estado comunicada
em Agosto. A redução de 60 milhões de euros, combinada com
a redução salarial a que os trabalhadores da função pública
estão sujeitos, conduzirá a um
corte orçamental de 30 milhões
que consideram injustificado, e
esperam que este erro seja regularizado pela tutela responsável.
Permanecendo estes cortes, a
investigação e o ensino podem
ser inviabilizados. O CRUP espera uma resolução para este
orçamento que é considerado
como “muito pouco justo” e
que representa uma quebra de
confiança por parte do governo

António Rendas

em relação às universidades.
António Rendas refere que José
Ferreira Gomes, secretário de
Estado do Ensino Superior foi

muito sensível ao facto de o
CRUP ter apresentado as contas e indicou que a tutela se
encontra disponível para analisar e corrigir o problema. Neste
momento o CRUP está disponível para realizar esse trabalho
com a tutela, mas avisou que
se a proposta de transformar
no efectivo OE2014, o conselho
terá que “tomar outro tipo de
medidas”.
O reitor da Universidade do
Minho, António Cunha, sublinhou que ao existirem estes
cortes orçamentais em Junho
não seria possível fazer face ao
resto do ano em curso, e que
a cativação das universidades
públicas de 2,5% “não tem razão de existir”.
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Youtubers portugueses

Licenciados investem em formação para resistir ao desemprego

Luz, câmara
e uma nova
profissão

Geração à rasca

Vem aí uma nova geração de
comunicadores. Os youtubers
lusos prometem divertir, publicar e
marcar a mudança dos tempos com
a visibilidade dos seus conteúdos

Reportagem
Suse Teixeira

Mariana de Almeida
Tudo começa com uma câmara, um vídeo e muito talento.
O youtuber é o protagonista de
alguns minutos que prometem
divertir e encantar um público fiel e atento. Este é o novo
fenómeno online, recente em
Portugal, mas já encarado profissionalmente lá fora. A história começou nos Estados Unidos e o sucesso é notável. Na
sua maioria, com menos de 20
anos, os jovens transformam-se
em estrelas nesta plataforma de
vídeo.
Alguns já contam com mais
de 100 mil seguidores e outros
começam a dar autógrafos.
Embora não exista uma postura profissional relativamente
ao fenómeno em Portugal, estes jovens são novas fontes de
transmissão de mensagens e
atingem um público que nem
sempre é conquistado por humoristas famosos. A hipótese de
lucro é pouco explorada, já que
para os youtubers a plataforma
é uma possibilidade de visibilidade e reconhecimento. Estes
youtubers estão a mudar a forma
como se comunica no mundo.
Nurb, Kiko, Ruben Remédios,
Diogo Sena, Peperan e Conguito são alguns dos nomes que
sobressaem neste novo mundo.
Os temas falados vão desde a escola, ao desporto, aos namoros
até à televisão. Meio do qual não
necessitam para criar interesse
no público. Os adolescentes são
os mais atentos, subscrevendo
os canais de forma a saberem
sempre que é publicado um
novo vídeo. Atualmente, estes
jovens ultrapassam o canal e
são entrevistados para os mais
diversos meios, participam em
anúncios publicitários e, ainda,
têm a oportunidade de apresentar programas de televisão.
Ruben Remédios, de 23 anos,
encara este fenómeno como
uma profissão. “O canal surgiu
como um complemento para o
trabalho que estava a desenvolver enquanto estagiário no site
MyGames, um projeto jornalístico focado em videojogos. Numa
das edições da minha rúbrica
semanal Gaming is the Remedy

Ruben Remédios encara este
fenómeno como uma profissão

resolvi criar uma música e pensei no YouTube como plataforma ideal para a divulgar”, conta
o youtuber.
Depois deste início, o feedback recebido foi positivo e, desde
então, começou a evoluir. “Senti que tinha tempo e potencial
para mais. Decidi então mudar
o foco do meu canal e investir
num conteúdo mais criativo e
espontâneo. Olhando para o
presente, foi sem dúvida uma
aposta ganha”, revela Ruben que,
atualmente é seguido por mais
de 145 mil fãs. Agora, publicar
um vídeo tem um peso diferente. Ruben Remédios receia que
o YouTube não contribua para o
seu sucesso, com todas as limitações de produção de conteúdo, especialmente quando mais
arrojado. Ruben confessa que
gosta dos seguidores que conseguem brincar com o que diz.
“Também acho particular piada
aos que apenas escrevem para
repreender o português de alguém... e acabam por fazer pior”,
conta.
O sucesso é conseguido através da proximidade do público
e o fenómeno não pára de crescer. O número de fãs aumenta e
os youtubers marcam a mudança dos tempos e do paradigma
da comunicação. Ruben já teve
medo de arriscar, mas agora sabe-se motivado: “Trabalhei com
afinco e continuei fiel a mim
mesmo. Hoje tenho um número
de seguidores gigantesco e sinto-me orgulhoso por tê-lo conseguido de forma honesta e a
fazer aquilo que gosto”, conclui.

Desempregados, mas licenciados e doutorados, são o rosto da
geração mais qualificada dos últimos tempos. Vivem receosos
após dedicarem parte da sua vida a investir em sonhos e
projectos com futuro incerto

O dia começa cedo para
Tiago Viçoso, de 26 anos, e
Eduardo Gomes, de 22 anos, a
caminho do curso de Ciências
da Comunicação no Instituto
Superior de Ciências Socias e
Políticas (ISCSP). Já em Lisboa,
chegam à faculdade prontos
para mais um dia intenso de
aulas e trabalhos de grupo na sua
segunda casa.
Tiago, amante do desporto,
não esconde o desejo de se
tornar jornalista desportivo e
ciente da conjuntura actual não
cruza os braços e aposta na sua
formação. “A quantidade de
jovens licenciados à procura
de emprego é bem maior do
que a oferta, por isso há que
agarrar todas as hipóteses de
empregabilidade. Muitas vezes
um estágio é uma excelente
forma de ganhar contactos que
podem ser benéficos no futuro”,
refere Tiago, actual estagiário no
Correio da Manhã.
Sendo o mercado de trabalho
tão competitivo, estes jovens
acreditam que é crucial ter
vontade e determinação no
desempenho sem qualquer tipo
de remuneração, apenas, em
troca de conhecimento, rigor
e aprendizagem. “Não se pode
dizer “não sei” ou “não sei fazer”.
É preciso ir procurar, ir aprender,
porque hoje muitas “pequenas
coisas” juntas fazem a diferença.
Quero estar atento e não desistir
de fazer aquilo de que gosto!”
Eduardo, contrariamente ao
seu colega, ainda não decidiu
a área pela qual irá optar após
a licenciatura. “Sei que existem
disciplinas e temas que me

prendem mais a atenção,
contudo, quero escolher com
consciência e não ignorando o
que o mercado está a absorver
no momento em que me
tornar um trabalhador activo.”
Presentemente, Eduardo,
prefere dedicar-se, por inteiro as
matérias leccionadas e trabalhar
para a média, numa fase final
procurar um estágio que o ajude
a descobrir a sua vocação.

Licenciadas e lutadoras
Licenciadas, Diana Serpins e
Melânia Dallot vivem o diaa-dia com de uma angústia
comum. Melânia Dallot, de
21 anos, formou-se em Julho,
em Sociologia, no ISCSP, e

“O mais
importante
é manter o
pensamento
positivo e
acreditar
nas nossas
capacidades!”
diz Melânia
Dallot
é operadora de caixa num
supermercado. Tal como muitos
licenciados, após o envio
de vários currículos decidiu
inscrever-se no centro de
emprego e em diversas agências
de trabalho, das quais não obteve
qualquer proposta na sua área.
Talvez investir ainda mais na
sua formação académica seja
uma alternativa e conciliar o part-

time com a pós- graduação que
deseja fazer no ISCSP. “Quero
continuar a estudar e se não
conseguir um trabalho vantajoso,
irei procurar noutros países.
O mais importante é manter o
pensamento positivo e acreditar
nas nossas capacidades!”,
sublinha Melânia, confiante em
relação ao futuro
Licenciada no Instituto de
Arte, Design e Empresa (IADE),
em Lisboa, Diana Serpins, de
24 anos, terminou o curso há
cinco meses, mas continua
desempregada embora consiga
trabalhos pontuais na sua
área. São vários os currículos
impressos e entregues em
revistas e marcas dos quais nem
metade obtêm resposta.
Quando a motivação começa
a desaparecer, o sonho fala
alto e o melhor é apostar na
criatividade e criar soluções.
Diana optou por apostar na
divulgação dos seus trabalhos
nas mais variadas plataformas
digitais, tal como antes fizera na
sua formação. “Um jovem que
procura o primeiro emprego
não pode ter experiência
profissional e se nos pedem isso
não permitem oportunidades
aos que se estão a iniciar no
mercado de trabalho.” Receosa
relativamente ao futuro, acredita
que optar pela emigração é a
melhor solução para os jovens
portugueses.
O regresso a casa é bem depois
do anoitecer, apenas existe tempo
para rever a agenda de trabalhos
para os dias seguintes. Ainda a
meio do seu percurso académico,
também Tiago e Eduardo não
desistem e acreditam que o
trabalho e persistência serão
recompensados mais tarde.
dr

O descontentamento dos jovens tem invadido espaços públicos como estádios de futebol
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Braço-de-ferro nos EUA

O acordo que resolveu o
shutdown e a crise da dívida
Depois de terminada a paralisação, prevê-se novo conflito no início de 2014.
Antes do próximo Natal, republicanos e democratas retomam as negociações para tentarem
chegar a um compromisso orçamental
Charles Dharapak/AP

Sara Sousa
Depois de duas semanas de
tentativas de acordo entre o
Senado e a Câmara dos Representantes, os republicanos cederam à última hora. A 16 de
Outubro – um dia antes da data
limite para o levantamento do
teto da dívida, a seguir à qual os
EUA deixariam de poder pagar
a alguns credores – os líderes
do Senado, Harry Reid e Mitch
McConnel, submeteram uma
proposta de Orçamento temporário. Esta, virtualmente livre
de concessões aos republicanos
no que toca ao ObamaCare (excetuando uma medida antifraude), permite o financiamento
do Governo até 15 de janeiro.
E autoriza-o a pedir dinheiro
emprestado até bater num novo
limite para a dívida, o que deverá acontecer a 7 de fevereiro.
A proposta foi aprovada pelo
Congresso e assinada por Obama, pondo um fim ao shutdown
de 16 dias e resolvendo – por
agora – a crise da dívida. Se o limite do endividamento do Governo não tivesse sido subido,
as consequências poderiam ser
gravíssimas: taxas de juro mais
altas em todo o mundo e retorno da recessão económica.
O Congresso deverá enfrentar
novo clima de tensão no início
de 2014, quando os novos prazos
forem alcançados. Para prevenir
que isso aconteça, o Orçamento
determina a criação de um comité bipartidário composto por
membros do Congresso. Este
comité terá até 13 de Dezembro
para chegar a um compromisso
sobre um Orçamento de longo
prazo. Contudo, parece improvável que consiga mais do que
um acordo temporário. Se, pelo
contrário, conseguir realizar
essa façanha, os EUA terão o seu
primeiro Orçamento duradouro
desde 2009 – pois a lei norteamericana não obriga à existência de um e este é extremamente
difícil de alcançar, dadas as diferentes ideologias dos dois partidos. Durante anos, o Governo
“sobrevive” à base de Orçamentos temporários.

Prejuízos e menos
120 mil empregos
Os republicanos são o grupo que
sai mais prejudicado desta crise.

Barack Obama numa conferência de imprensa na Casa Branca

De acordo com uma sondagem
da CNN, 63% dos americanos
culpa-os pela paralisação e 54%
vê negativamente o seu controlo
da Câmara dos Representantes.
O Partido sai ainda com as divisões no seu seio, entre os membros mais moderados e os mais
extremistas, expostas. Resta saber se isto afetará sua a possibi-

lidade de vencerem as eleições
presidenciais de 2016.
Mas os democratas não saem
com a imagem isenta: 59% atribui-lhes a culpa. O Presidente é
quem sofreu menos, com 44% a
afirmar que aprova o seu trabalho.
Reputações à parte, a paralisação teve sérias consequências

O que é o ObamaCare?
Formalmente designada
“Patient Protection and
Affordable Care Act”, esta Lei
vai causar a maior revolução
no sistema de saúde norteamericano desde os anos
60. O seu objetivo é simples:
oferecer seguro de saúde
aos 15% de americanos que
não o têm. Espera-se que,
até 2022, o programa cubra
33 milhões de pessoas.
Para consegui-lo, a
lei requer que todos os
cidadãos comprem seguro
de saúde – mas serão
atribuídos subsídios para
reduzir os custos. Também
obriga as empresas com
mais de 50 empregados

full-time a oferecer-lhes
cuidados de saúde. A lei
foi a proposta eleitoral
mais importante de
Obama. Aprovada em
2010, foi levada, devido a
contestação republicana,
ao Supremo Tribunal, que a
considerou constitucional.
Desde a sua aprovação
que os republicanos
querem eliminá-la, pois
acreditam num Governo de
pequena dimensão e na
privatização dos serviços
públicos. Argumentam que
a lei prejudica as empresas
e que é uma intrusão na
privacidade das pessoas e
dos negócios.

na economia norte-americana:
calcula-se que tenha impedido a criação de mais de 120 mil
empregos e que os prejuízos
tenham alcançado os 24 mil milhões de dólares.

Árdua negociação
Tudo começou com um “braçode-ferro” entre a Câmara dos
Representantes, dominada pelo
Partido Republicano, e o Senado, controlado pelo Partido Democrata. Muitos republicanos,
alguns deles associados ao movimento ultraconservador Tea
Party, opõem-se às reformas na
Saúde conhecidas como ObamaCare.
A maioria republicana da Câmara tentou usar o Orçamento
como “arma” para pôr um fim à
Lei dos cuidados de Saúde, submetendo à aprovação do Senado
um projeto de Orçamento que
ditava a eliminação do financiamento do ObamaCare. Naturalmente, os democratas do Senado votaram contra o projeto.
Um dia antes do fim do prazo
para a aprovação do Orçamento
(o novo ano fiscal começaria a
1 de Outubro), a Câmara apresentou nova proposta ao Senado

que adiaria o ObamaCare por
mais um ano. O Senado rejeitou-a e Obama acusou os republicanos de prejudicarem o país
“só porque há uma lei de que
eles não gostam”. Não tendo sido
aprovado um Orçamento pelo
Congresso, o Governo federal
viu a sua autoridade para gastar dinheiro expirada. E entrou
em shutdown, pela primeira vez
desde 1996.
Os serviços das agências federais (exceto os essenciais, como
a Segurança Social) foram interrompidos, 800.000 trabalhadores foram suspensos sem receber salário e outros 1.3 milhões
ficaram a trabalhar sem saber
quando seriam pagos.
Os republicanos não olharam
aos meios para minar o ObamaCare: aproveitando a crise da
dívida, declararam que se recusariam a aumentar o limite de
endividamento a não ser que a
Lei fosse eliminada ou adiada.
Mas os democratas não quiseram negociar com os republicanos – pois não estavam dispostos a aceitar mudanças numa
Lei que já fora promulgada em
2010, declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal e entrara
em vigor a 1 de outubro.
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Parceria estratégica iniciada em 2010 posta em causa

Fuga de informação quebra acordos

Cimeira Bilateral
de 2014 ameaçada

Como a
Wikileaks
abalou a
segurança
mundial

Trocas de palavras entre os dois países apimentam a
parceria luso-angolana, pondo em risco a cooperação
com Portugal. Negociação empresarial e diplomacia
podem salvar encontro em Fevereiro próximo
dr

André Goulart
George Chikoti , ministro das
Relações Exteriores de Angola,
em entrevista à televisão pública
angolana a 23 de Outubro frisou
que o seu governo deixou de considerar prioritária a cooperação
com Portugal, elegendo África do
Sul, China e Brasil como alternativas, deixando dúvidas quanto
à realização ou não da primeira
cimeira luso-angolana. Desde
Fevereiro deste ano que Portugal
e Angola tinham agendada uma
Cimeira Bilateral para 2014, sob
o lema "Reforço da Cooperação
Portugal-Angola - O Crescimento Económico e o Desenvolvimento Sustentável dos dois países", anunciada por Paulo Portas
enquanto ministro dos Negócios
Estrangeiros, que agora parece
em risco de não se concretizar
em Fevereiro próximo.
A revelação aconteceu num
discurso a respeito do Estado
da Nação, na Assembleia Nacional de Angola, e veio pôr um
ponto de interrogação no futuro
da parceria estratégica luso-angolana, que os Presidentes da
República de ambos os países
firmaram em 2010. No passado
dia 15 de outubro José Eduardo
dos Santos, presidente de Angola, revelou que “só com Portugal, as coisas não estão bem.
Têm surgido incompreensões ao
nível da cúpula e o clima político atual, reinante nessa relação,
não aconselha à construção da
parceria estratégica antes anunciada".
A resposta às declarações do
Presidente Angolano pelo Governo de Portugal surgiu em comunicado onde se referiu que
“os laços particulares que unem
os dois povos e as duas nações
mais do que justificam essa prioridade da política externa portuguesa”, demonstrando o interesse na manutenção da parceira
estratégica entre os dois países.
No editorial de dia 21 do diário
estatal Jornal de Angola, e ainda
na ressaca das declarações do líder angolano, desaconselhou-se
a realização da cimeira com Portugal "enquanto persistir a onda
de deslealdade e agressão que
vem de Lisboa" por considerarem existir ataques dos órgãos de
soberania portugueses a Angola
e pela falta de investimento português em sectores estratégicos.

As informações confidenciais
reveladas por Edward Snowden
da NSA remetem para inúmeras
escutas a cidadãos
Sara Silva

Eduardo dos Santos durante visita a Portugal em 2010

“Kangamba”
nega
acusações
O dirigente do MPLA, partido
do presidente angolano
Eduardo dos Santos, negou,
segundo despacho da
agência Angop que cita
fonte oficial, a informação
"posta a circular na
imprensa brasileira e nas
redes sociais, segundo
a qual a Polícia Federal
Brasileira o acusa de chefiar
um esquema internacional
de tráfico de mulheres do
Brasil para a África do Sul,
Portugal, Angola e Áustria"
e acrescentou nunca
ter mantido “quaisquer
contatos nesse sentido
com cidadãos dos países
mencionados".
O jornal “O Estado de São
Paulo” após a “Operação
Garina” de dia 24 anunciou
emissão de um mandato de
captura a Bento dos Santos
“Kangamba”,sobrinho por
afinidade do líder angolano,
apesar de este afirmar
não ter recebido qualquer
notificação policial.

“[Portugal] não está no petróleo. Não está na transferência de
tecnologias. Aí estão a China e o
Brasil”, sublinham.
Nesse mesmo dia Pedro Mota
Soares, ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social,
chegou a Luanda para partilhar a
experiência portuguesa na área
da segurança social com o seu
homólogo angolano, João Baptista Kussumua. Em conferência
de imprensa não deixou de frisar
que "é fundamental continuarmos numa lógica de intercâmbio”. “A relação entre o povo português e o povo angolano é uma
relação muito especial e nós
temos de continuar a solidificar
esses mesmos laços”, sublinhou
Mota Soares.
A relação entre Portugal e Angola começou a deteriorar-se
quando em Setembro passado
se soube dos inquéritos judiciais
em curso a altas figuras angolanas em Portugal , e na altura Rui
Machete, ministro dos Negócios
Estrangeiros, em entrevista à
Rádio Nacional de Angola desculpou-se dizendo "não há nada
substancialmente digno de relevo e que permita entender que
alguma coisa estaria mal, para
além do preenchimento dos formulários e de coisas burocráticas".

Segundo o jornal The Guardian,
cerca de 200 números telefónicos
foram alvo de escutas pela NSA,
que incentivava os dirigentes da
Casa Branca, Senado e Pentágono a partilharem os contatos,
dos quais 35 pertenciam a líderes
mundiais. Já o jornal Le Monde
adianta que entre Dezembro de
2012 e Janeiro de 2013 foram feitos 70,3 milhões de registos de
dados telefónicos de cidadãos
franceses, e pormenoriza que os
registos são feitos automaticamente de cada vez que o telefone
é activado para fazer uma chamada ou enviar um sms.
A chanceler alemã, Angela
Merkel, confrontou Barack Obama com alegadas escutas ao seu
telemóvel desde 1999, afirmou
que estas situações minam as relações de confiança entre as duas
potências e considerou-as inaceitáveis. Já o governo americano
recusa-se a falar publicamente do
assunto, mas Jay Carrey, portavoz da Casa Branca, garantiu que
estas polémicas são resolvidas
por vias democráticas.
A público vieram ainda representantes de outros países alegadamente alvos das escutas, como
Jean-Marc Ayrault, primeiroministro francês que disse estar
chocado com a situação, e Mariano Rajoy, primeiro-ministro
espanhol que chamou o embaixador dos EUA para esclarecer de
imediato se havia cidadãos espanhóis espiados.
Em resposta a estas acusações,
Alemanha e França anunciaram

uma iniciativa para entrar em
conversações com os EUA sobre
o que o Presidente do Conselho Europeu, Herman Rompuy,
classificou como uma “falha de
confiança” que prejudica o combate ao terrorismo. Também o
Parlamento Europeu reagiu, com
280 votos a favor e 254 contra,
aprovando a cessação do acordo para a transferência de dados
bancários com os EUA no âmbito
do Programa de Detenção do Financiamento do Terrorismo.
Uma informação vinda agora
a público pela mão de Edward
Snowden, confirma a existência
de um memorando que circulou
pela Casa Branca, no qual era
efectuado o pedido de números
de telefone de dirigentes de outros países. No memorando de
2006, publicado pelo The Guardian, a NSA sublinhou que o pedido de contatos é habitual, e necessário. Alegadamente, algumas
das escutas à Chanceler alemã
terão sido ordenadas por Barack
Obama, apesar de a Casa Branca
continuar sem falar publicamente do assunto.
Michael Morrel, antigo número 2 da CIA, quando entrevistado
para o programa “60 minutos” da
CBS, alertou que esta fuga de informação era “a mais perigosa de
todos os tempos”, uma vez que os
inimigos estão agora mais conscientes da vigilância dos EUA, pondo assim em causa a segurança
mundial, dado que a informação
se torna mais difícil de conseguir.
Sobre as denúncias da divulgação
de material classificado, a NSA
não emitiu qualquer comunicado.
dr

Angela Merkel afirma ser alvo de escutas desde 1999
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Bispo suspenso

Príncipe George batizado em cerimónia privada aos três meses

O Papa, os
narcisistas e
os cortesãos

O futuro
da monarquia
em fraldas

Maria Marreiros

Cerimónia oficial pautou-se pela privacidade e pela simplicidade.
A pia de batismo foi Lily Font, criada para o batizado da filha primogénita
da Rainha Vitória em 1841, à semelhança do vestido do príncipe
João Marques
O príncipe George, o terceiro na
linha de sucessão ao trono britânico, foi batizado, na Capela
Real do Palácio de Saint James,
em Londres a 23 de Outubro
após três meses do seu nascimento.
Batia no relógio do Big Ben
as três horas da tarde quando
teve início a cerimónia. O príncipe chegou ao colo do Príncipe
William e foi recebido com grande entusiasmo pelos populares
que se aglomeravam junto da
capela para ver o bebé e os restantes membros da realeza britânica. George Alexander Louis
nasceu a 22 de Julho e desde
então não tinha aparecido em
público. O protagonista da celebração vestia uma réplica do
real vestido de batismo, utilizado por todos bebés da família
real desde 1841.
Longe do aparato habitual
das cerimónias reais, o batizado
do pequeno príncipe decorreu
num ambiente privado, reservada apenas a familiares e amigos
próximos. Para além dos membros da família real e da família

Middleton, encontravam-se os
sete padrinhos do bebé: Olivier Baker, William van Cutsem
e Emilia Paterson (amigos dos
duques de Cambridge), o Conde
Grosvenor, Zara Tindall (prima
de William), Jamie Lowther-Pinlerton (antigo secretário pessoal
de William e Harry) e Julia Samuel (amiga íntima da Princesa
Diana). O carácter privado da
celebração não impediu o príncipe William de convidar Jessi
Weber, antiga ama de infância,
e que é agora ama do príncipe
George.
As ausências mais notadas foram os tios e primos de William,
tanto da família real como da
família Spencer, e Cressida Bonas, alegada noiva do príncipe
Harry.
Na cerimónia de quarenta e
cinco minutos, foram lidas duas
leituras que ficaram a cargo do
Príncipe Harry e de Pippa Middleton. Foram ainda cantadas
duas músicas e dois hinos, todos
escolhidos por William e Kate.
Destaca-se “Blessed Jasu! Here
we stand” de Richard Poppleweel que foi escrito para o batizado
do Príncipe William em 1982. O

A última
vez que três
herdeiros do
trono foram
fotografados
com a
monarca foi
em 1894

hino, interpretado pelo Coro da
Capela Real de Sua Majestade,
foi um dos momentos mais simbólicos da cerimónia.
A celebração foi presidida
pelo Arcebispo da Cantuária
como manda a tradição. O filho primogénito dos duques de
Cambridge foi ainda batizado
com água trazida especialmente
do Rio Jordão. A pia de batismo
foi Lily Font (Pia dos Lírios),
criada especialmente para o batizado da filha primogénita da
Rainha Vitória em 1841, à semelhança do vestido.
Terminada a celebração religiosa, o Príncipe de Gales e a
Duquesa da Cornualha ofereceram uma receção em Clarence
House. O bolo de batismo foi
uma parcela do bolo de casamento de William e Kate, guardada para o efeito, como dita a
tradição na família real.
Este momento histórico e repleto de simbolismo foi ainda
marcado pelas tradicionais fotografias oficiais, em que pela
primeira vez desde 1894 se conseguiram fotografar a monarca
com os três herdeiros e possíveis
sucessores no trono britânico.
JASON BELL/CAMERA PRESS

Principe George fotografado com (da esquerda para a direita): o duque de Edimburgo, o principe de Gales, a Rainha, a duquesa da Cornualha,
o principe Harry, a duquesa de Cambridge, Pippa Middleton, James Middleton, o duque de Cambridge, Carole e Michael Middleton

O Vaticano anunciou a suspensão do bispo de Limburgo, monsenhor Franz-Peter Tebartz-van
Elst, depois do escândalo dos
seus gastos com a residência
oficial. “A Santa Sé considera
oportuno autorizar Tebartz-van
Elst a passar um período fora da
diocese”, enquanto se aguardam
os resultados do inquérito da
Igreja alemã, de acordo com um
comunicado oficial.
Há 15 dias que o bispo de Limburgo é notícia nos jornais alemães, que o apelidaram de “bispo do luxo”. Em causa estão os
custos da nova casa que mandou
construir. Inicialmente prevista
para custar 5,5 milhões de euros,
custou cerca de 31 milhões.
Alegadamente, o bispo tentou
esconder durante bastante tempo o custo real dos trabalhos,
que não parou de aumentar. Os
seus aposentos terão custado
2,9 milhões de euros, com uma
sala de refeições de 63 metros
quadrados e uma banheira de 15
mil euros, algo inaceitável para
o Papa Francisco, que defende
uma Igreja pobre e mais próxima
dos fiéis.
Esta notícia vem validar o discurso do Papa, desde o início
do seu pontificado, no qual deseja “uma igreja pobre para os
pobres” e defende a escolha do
nome de São Francisco de Assis,
o santo dos pobres, por este ter
sido “um homem da pobreza e
um homem da paz”.
O chefe da Igreja católica voltou a defender, na semana passada em Assis, Itália, uma Igreja
solidária com os marginalizados
e pela paz. Ainda apelou aos
cristãos para que sigam o modelo de pobreza iniciado por S.
Francisco, combatendo “a mundanidade, um cancro da sociedade, que mata a pessoa, que
mata a Igreja”.
O Papa Francisco admite que
ao longo da história houve responsáveis da Igreja que foram
“narcisistas” e mal aconselhados pelos seus “cortesãos”, falando mesmo da corte como uma
“lepra do papado”.
Desde Maio deste ano, mês
em que tomou posse, o actual
Papa tem vindo a surpreender
pelo seu comportamento que
se distancia, por exemplo, do
que nos habituou Bento XVI.
Começou por renunciar, desde
o primeiro dia, a certos luxos
que considera desnecessários,
anda entre a multidão a cumprimentar e a beijar os fiéis e, mais
recentemente, adquiriu um “papamóvel” diferente: um Renault
4 de 1984 para dar as suas voltas
pela Vaticano.
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Bélgica é o terceiro país mais visitado pelos portugueses

Um destino muito doce
Procurada pelos turistas de Portugal, não só pelos chocolates, mas também pelos monumentos
e atrações locais, a Bélgica foi o terceiro país mais visitado pelos portugueses em 2013, de acordo
com dados do Turismo de Portugal
Cláudia Santana
O estilo de arquitetura único,
a cerveja belga, os museus das
artes e o constante cheiro a
chocolate fazem parte da lista
de razões porque cada vez mais
portugueses querem visitar este
país. Pelo menos é o que diz o
casal Paulo e Sandra Costa, 42
anos de vida ativa, já com saudades da sua última viagem. “A
paixão pela Bélgica foi sem dúvida amor à primeira vista”.
A cidade mais conhecida do
país é Bruxelas, a capital também
da Europa, sede do Parlamento
da UE. Em Bruxelas, o Atomium,
a estrutura que representa um
átomo gigante, é um dos pontos mais visitados. Também a
Mini-Europa é uma referência
da cidade com as suas miniaturas de aclamados monumentos

europeus. Mas é a Grand Place
que, conhecida pelos edifícios
em estilo gótico, concede uma
atmosfera especial à cidade que
durante a Primavera se enche
de flores para acolher quem por
ali passa. “A cerveja e o chocolate em Bruxelas são magníficos.
Toda aquela praça tem um cheiro a chocolate e waffles, é impossível ficar indiferente”, conta
Sandra enquanto recorda, com
um brilho nos olhos, as suas visitas ao país. Já lá estiveram três
vezes, mas as saudades adensam
e Paulo e Sandra prometem voltar muito em breve.
Segundo dados do Turismo
de Portugal, a Bélgica é o terceiro país mais procurado pelos
portugueses e o décimo país
mais visitado apenas para fins
turísticos. Uma grande parte
das viagens são principalmen-

te deslocações profissionais, o
que não significa que quando os
voos são executivos, não exista
espaço para uma breve visita às
principais cidades. “A primeira
vez que viajei até à Bélgica, era
suposto ter sido uma viagem
estritamente de negócios, não
tinha grande intenção de visitar
os principais pontos da cidade.
A minha mulher acompanhoume, mas nunca foi uma prioridade descobrir a cidade e muito
menos o país. Mas é impossível
resistir a todo o charme que a
Bélgica nos transmite. Rendemo-nos”, relembra Paulo com
um grande sorriso.
Antuérpia e Bruges são outras
duas cidades conhecidas pelas
várias construções medievais
únicas e pelo Museu de Belas
Artes. Antuérpia é depositária
de uma estação de comboios

capaz de tirar o fôlego a qualquer turista. “É como se fosse
a entrada para o paraíso. A primeira coisa que pensei foi se a
estação é assim, imagino o resto
da cidade”. Sandra recorda com
felicidade os dias de viagem enquanto mostra algumas fotografias. Bruges por sua vez é conhecida pelos canais que cercam a
região e que lhe valeu o título de
Veneza do Norte.

“A paixão
pela Bélgica
foi sem dúvida
amor à
primeira vista”
dizem Paulo
e Sandra Costa

Paulo e Sandra não escondem
a vontade de regressar. “Existe
uma grande qualidade de vida.
As pessoas são muito simpáticas. A rede de transportes é muito bem organizada e simples,
principalmente para turistas
que visitam o país pela primeira
vez. Queremos lá voltar e ficar
por mais tempo.”
A Bélgica é também a terra natal de grandes personagens de
banda desenhada conhecidas
um pouco por todo o mundo.
“Tintin” de Hergé, “Os Estrunfes” de … e o clássico aventureiro Corto Maltese são exemplo
disso. Que o digam as fachadas
dos prédios de Bruxelas cheias
de côr, movimento e fantasia.
As viagens para a Bélgica podem variar entre 200€ e 300€ em
companhias aéreas como a Tap
Portugal.

Outubro é o mês de consciencialização sobre o cancro da mama

Casa Branca muda de côr
Foi no dia 3 de Outubro que a Casa Branca, em Washington D.C., se iluminou de côr-de-rosa para relembrar a importância
da luta contra esta doença que afeta 23% das mulheres em todo o mundo
Cláudia Santana
A Casa Branca de Barack Obama foi iluminada de côr-derosa durante uma noite para
assinalar o combate ao cancro
da mama promovido durante
o mês de Outubro. Não é a primeira vez que a residência oficial do Presidente dos Estados
Unidos da América participa
nesta iniciativa apelidada de

“Outubro Rosa”. Em 2012, na
frente do edifício foi pendurado um grande laço côr-de-rosa,
símbolo universal do combate
ao cancro da mama.
Obama fez o anúncio na sua
página do Twitter, informando
que “a partir das 18h30 desta
quinta-feira dia 3, em homenagem ao “mês de consciencialização nacional sobre o
cancro da mama”, a Casa Bran-

getty images

ca vai iluminar-se de côr-derosa”. Também o Observatório
Naval, onde reside o Vice-Presidente dos Estados Unidos da
América, Joe Biden, iluminouse durante a noite com a mesma côr.
O cancro da mama afeta, atualmente, 23% das mulheres a
nível mundial e corresponde
à segunda causa de morte por
cancro nas mulheres.
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Luís Castro enviado especial em 24 guerras

“Não me considero nenhum
herói, mas um pouco louco”
É um nortenho de Ermesinde, mas a sua história tece-se em Lisboa e no mundo. Aos 47
anos tem como hobbies de eleição o futebol, o ciclismo de estrada e de montanha. Nos dias
restantes, defende que fazer serviço público “é ser leal e ter um pacto com a verdade”
Inês Rodrigues

Entrevista
Inês Rodrigues
Jornalista há 26 anos, com oito
anos de rádio, colaboração
em revistas e jornais e 23 anos
de experiência na RTP, Luís
Castro, foi enviado especial
em 24 guerras, viveu 8 mil
reportagens e já coordenou mais
de 800 telejornais. Na prática,
sabe que o serviço público
exige rigor, bom senso e uma
ética ativa. Consciente que a
televisão pública exige uma
responsabilidade financeira
perante os contribuintes que
depositaram confiança e dinheiro
e, assim, esperam critérios
editoriais exigentes vai ocupar
agora um cargo de gestão na RTP.
O que é que o motiva na
reportagem de conflitos?

Para sairmos do conforto do
nosso lar, atravessar a linha da
sanidade mental e ir para uma
guerra, é necessário termos uma
dose de loucura. Na verdade,
eu não ganhei nem fama nem
glória mas tive oportunidade
de estar onde se fez história. Ser
testemunha ativa desses mesmos
acontecimentos e poder relatá-los
para quem estava do outro lado
não me deu dinheiro, mas fez-me
crescer enquanto profissional,
enquanto ser humano, e isso …
não há dinheiro que pague.

estar lá, de corpo e alma, e dar
o melhor de mim para todos os
dias ter uma reportagem para o
telejornal ou para outros blocos
de informação da RTP, tenho de
me ligar à realidade do local onde
me encontro.

Há uma missão enquanto
pessoa e outra enquanto
repórter?

Enquanto pessoa tenho um
compromisso com a sociedade,
com o meu coletivo, enquanto
repórter tenho um compromisso
com a verdade. o jornalismo
é subjetivo… na verdade, só é
objetivo enquanto princípio
de honestidade, já que não me
divórcio do mundo em que me
insiro. Envolvo-me em causas
sociais, fundei uma ONG que é a
missão infinita porque eu sei que
não mudarei o mundo, mas vou
ajudar a que ele seja um pouco
melhor para as crianças destas
guerras... são aqueles que sofrem
mais, são aqueles que têm menor
capacidade de defesa.
Faz uma preparação específica
antes de embarcar em
reportagem?

A preparação é muito mental...
e física também porque temos
de ter resistência para a eventual
rudeza do novo cenário. E antes
de sair, tenho que me desligar
da minha realidade. Para poder

Qual o maior desafio a que já
foi submetido?

O desafio psicológico, o teste
da humilhação. Estive preso 4
vezes, agredido e humilhado,
resgatado por Forças Especiais,
proibido de entrar em alguns
países e expulso de outros. Tudo
porque nunca calei a verdade.
Lá ou cá, disso nunca abdiquei.
O outro teste mais violento é a
privação da água, uma coisa é
não ter nada para comer, outra
coisa é não ter nada para beber
… o nosso cérebro começa a
ficar ligeiramente baralhado!
No Iraque, bebi do cálice da
humilhação e aprendi a lição da
sobrevivência. Sei o que é que
senti naquele momento e o que
é que faria àqueles homens se
pudesse, porque me estavam a
tirar as minhas liberdades mais
básicas. Agora imagine-se isto
repetido, não em três dias, mas
em três semanas, três meses, três
anos, a certa altura, também nos
pode tornar num terrorista!
Como foi estar no refúgio de
Bin Laden?

Luís Castro, foi enviado
especial em 24 guerras, viveu 8
mil reportagens e já coordenou
mais de 800 telejornais

Foi um tiro … de sorte, foi
um acaso olhar para uma
montanha, ter visto um buraco,
ter perguntado às pessoas o
que é que era aquele buraco e
terem-me dito que era o túnel
onde o Bin-Laden e Mullah Omar
se esconderam nos primeiros
dias dos bombardeamentos dos
americanos.
As situações de perigo e as
realidades cruas dessas
experiências deixam uma
marca...

Sempre que voltava das guerras

voltava muito diferente, queria lá
saber se tinha um Iphone5, um
tablet ou se me ultrapassavam
pela direita ou pela esquerda.
Preocupações eram eu ter um
bebé a morrer-me nos braços e
não saber como o salvar, ter um
soldado a esvair-se em sangue aos
meus pés e não saber o que fazer,
o descolar daqui do aeroporto e
não saber sequer se voltava a ver
os meus filhos. E problemas eram
os que ficavam lá, com as pessoas
que eu conhecera, porque eu
regressava à minha realidade, ao
meu conforto.
Em cenário de guerra e
conflito, um repórter pode
emocionar-se ou intervir?

Eu já fiz reportagens a chorar
e, para mim o jornalismo, não
é preto ou branco… tenho
sentimentos, se os vivi na recolha
não vou impedir que eles passem
para a minha reportagem. Sem
explorar a miséria ou o horror
da guerra. Eu e as minhas
reportagens não somos imunes
aos sentimentos, mas espero
manter o equilíbrio do bom
senso. Como jornalista não devo
interferir na ação mas se puder
salvar a vida a alguém não tenho
dúvidas que o devo fazer, desde
que não seja uma atitude suicida.
Já impedi que fossem mortas
pessoas, já fiz com que alguns
portugueses e crianças filhas de
portugueses em Angola pudessem
regressar ao seu país … mas
outras houve em que eu me senti
impotente.
E há sempre a força das
imagens vs. o poder da
palavra...

Um repórter de imprensa quase
pode cobrir a guerra da janela do
quarto do hotel, um repórter da
rádio tem de ir para rua porque
tem de recolher sons. O repórter
de televisão se não tiver imagem
dificilmente conseguirá contar a
história. É por isso que criei um
blog chamado “Cheiro a Pólvora”
porque é o que se cheira lá, cheira
a morte. É onde se mata, onde se
morre e é lá que nós temos que
estar, com um bom repórter de
imagem para formar equipa. Para
contar bem uma história temos
que ir lá sentir, cheirar, tocar e
viver com eles porque cometemos
muitos erros ao avaliarmos as
outras pessoas pelos nossos
valores e cultura. E voltar vivo,
porque de nada serve ter uma boa
reportagem se ficarmos lá.
É verdade que costuma levar
uma segunda câmara para
filmar também...

Sempre, porque é na
multiplicidade de ângulos
da captação de imagem e
de acontecimentos que se
consegue dar ainda mais força à
reportagem. Já tive reportagens
que foram feitas com as minhas
imagens, editadas e emitidas por
mim. Eu já fiquei sozinho, num
cenário de guerra durante uma
semana e tive que me tornar
autónomo, para montar, para
captar imagens para editar e para
enviar.
E tem técnicas próprias para
recuperar a sua paz após uma
reportagem mais dramática ou
a coragem resolve lá tudo?

Considero-me apenas um
repórter que vai à guerra, porque
repórter de guerra é aquele que
saltita de guerra em guerra e nós
não temos dinheiro para isso. Só
vamos àquelas que nos criam
proximidade ou pelo impacto
mundial. Quando estamos lá, é o
medo que nos ajuda a ser afoitos
e prudentes. Mas nunca deixei
de manter ligação com os meus
guias, com os meus intérpretes
ou seguranças locais. Mantive
sempre contacto com quase
todos, menos com um guia no
Afeganistão que era traficante de
droga e que me deixou sozinho.
Quando regresso cá, vou para a
aldeia dos meus pais, Cabeceiras
de Basto, durante uma semana ou
duas desligar-me da realidade e
sentir o campo, andar de bicicleta
ou dar um mergulho no rio. Por
isso, não me considero nenhum
herói, talvez um pouco louco.
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Rádio online local aposta numa oferta diferenciada

¾ de trabalho, ¼ de amizade
A completar um ano agora em Novembro, a Rádio Quinta do Conde é um projecto
desafiador que procura dar dinamismo à vila que a apadrinha
João Marques
“A tua Rádio de todos os dias!” O
slogan da Rádio Quinta do Conde
(RQC) está estampado na entrada
dos estúdios, instalados na sede
da associação Voz do Alentejo.
“Companhia da Música” é o programa que está no ar enquanto
Vítor Cunha, mentor do projeto,
revela como conseguiu tornar o
seu sonho em realidade. “A ideia,
e também a da minha mulher,
era ter uma rádio própria” afirma
o animador. A RQC reúne vários
amigos que têm em comum o
gosto pelo mundo radiofónico.
Em Maio de 2012, surgiram os
primeiros contatos com os potenciais colaboradores para futura
RQC. “As ideias, sugestões e motivações cresciam num projeto que
prometia ser ambicioso”, garante
Vítor Cunha. Escolheu a Quinta
do Conde, onde vive, porque soube “da vontade da população em
ter lá uma rádio”. Um dos objetivos principais foi desenvolver a
comunicação social da vila, muito
empobrecida com o encerramento de todos os jornais locais. Quatro meses, a rádio ganhou as suas
primeiras instalações no Centro
Comercial Europa 3, o único existente na Quinta do Conde. Os estúdios eram humildes e os equipamentos rudimentares mas o
trabalho árduo dos colaboradores
permitiu que a 11 de Novembro se
fizesse a primeira emissão experimental. As emissões regulares arrancaram a 19 de Novembro com
o programa “Bons Dias RQC”.
Vítor Cunha não tem reservas
quanto ao facto de ter criado uma
webradio. “Estamos a trabalhar
para o futuro, porque a tecnologia está cada vez mais a dominar
a nossa vida, e por isso vamos
ter mais ouvintes. Mas às vezes,
quando dizemos que temos uma
rádio online, as pessoas perguntam-nos: e qual é a frequência? E
temos de explicar que uma rádio
online não tem frequência.” Apesar das dificuldades, a projeção na
Quinta do Conde tem sido visível.
“A verdade é que tenho ouvintes
que compraram um computador
de propósito para ouvir a RQC”,
confidencia o diretor.

RQC como a qualquer outro projeto novo” mas procura desvalorizá-la. “Desde que me conheço
como pessoa que Portugal esteve
sempre em crise. É claro que hoje
em dia as pessoas contabilizam
mais o dinheiro que têm guardado debaixo do colchão. Guardam,
andam com ele nas meias, sei lá.
Agora, que há dinheiro, há. Portugal é um dos países mais ricos
da Europa.” Para Vítor Cunha,
tudo se resume a ultrapassar as
dificuldades impostas pela crise.

“Três palavras: trabalho, trabalho,
trabalho. Ah! e posso acrescentar
outra… amizade. Temos de dar
aos nossos ouvintes a noção de
organização e trabalho perfeito.
De outra forma, era impossível.”
Ao longo de quase um ano de
emissões, a RQC tem-se afirmado
com uma grelha de programação
permanente sete dias por semana, com cerca de 8 horas diárias
de programação e uma linha de
conteúdos muito dedicada à cultura. Programas de fado, poesia,

O homem por trás do microfone
A rádio é a sua grande paixão
e já perdeu a conta aos anos
que trabalha na área. Vítor
Cunha começou bem cedo na
Rádio Graça onde teve como
mentores Marcos Vidal, António
Bandarra e Luís Filipe Novais. Na
época, fazer rádio exigia testes
de voz e locução trabalhada,
sem os quais era impossível
ter carteira profissional. Ao fim
de três anos de formação, “foi
posto à frente de um microfone
e nunca mais parou”. Depois
de várias experiências
radiofónicas, chegou à
Rádio Clube Português, onde
trabalhava por altura do 25
de Abril de 1974. Vítor Cunha
recorda o dia da revolução:
“Quando foi o 25 de Abril, eu
encontrava-me no estúdio e

o meu mestre, António Barra,
mandou-me para casa com
o pretexto de que eu estava
muito cansado. Eu estranhei
mas fui. Às duas da manhã a
minha mãe alertou-me: “Filho,
há uma revolução!” E eu: “O
que é isso?”. Continuou o seu
percurso na Metropolitana
Fm, na Nacional, nas rádios
Comercial e Nostalgia. Pelo
meio, quando o trabalho em
rádio escasseava, foi também
disco jockey. Na viragem do
milénio, cansou-se de passar a
ponte e enveredou pelas rádios
locais da margem Sul. Passou
pela Granada Fm, Rádio Voz de
Setúbal e pela rádio do Pinhal
Novo. Há cerca de um ano
apostou na RQC para animar
a Quinta do Conde.

A Quinta do Conde
é uma localidade do
concelho de Sesimbra,
nos subúrbios de Lisboa.
Com cerca de 25 600
habitantes segundo
os Censos de 2011,
a Quinta do Conde
é uma vila com 40
anos, surgida de um
loteamento clandestino
da autoria de António
Xavier de Lima,
empresário da margem
sul do Tejo. Com um
forte desenvolvimento
associativo, a grande
mancha populacional
resulta dos fluxos
migratórios, atraídos
pelas grandes indústrias
da região sul do Tejo
e pela oferta de um
local para viver com
qualidade, próximo
dos centros urbanos
mas longe o suficiente
do caos da cidade.
Na Quinta do Conde
cruzam-se portugueses
do interior do país vindos
para o litoral, lisboetas
atraídos pela calmaria
das regiões suburbanas
e emigrantes de regresso
a Portugal. Apesar da
sua história recente,
a Quinta do Conde
alcançou um grande
desenvolvimento
urbano e económico.
Em 1985 foi elevada a
freguesia e dez anos
depois foi reconhecida
pela Assembleia da
República como vila.
João Marques

Os custos do online
A implementação da estação de
rádio na Internet também tem
razões económicas. A plataforma
de difusão é muito mais barata,
em comparação com os dispendiosos e antigos emissores analógicos. Apesar de não ter fins lucrativos, a Rádio tem-se mantido
com as receitas de publicidade
e com o voluntariado de alguns
colaboradores. Vítor Cunha confessa que “a crise tem afetado a

arte, desporto, entre outras temáticas, preenchem a grelha da
estação. O programa “As Vozes da
Noite” dá espaço ao ouvinte, aos
lamentos da população sofrida.
Já “Sabrinas e Stilettos” é dirigido
às mulheres portuguesas debatendo semanalmente temas do
imaginário feminino. E para o público mais jovem existe o “Espaço
XXI”. O saudosismo português
está presente nas “Músicas de A a
Z” que procura recordar grandes
artistas esquecidos. Para o diretor
da estação, a diversidade de programas é o que faz a rádio progredir. “A ideia é que todos esses
programas sejam parte da configuração da rádio para que sejam
também a configuração do auditório, e não o contrário” afirma.
A capacidade de trabalho e perseverança de Vítor Cunha e da sua
equipa mostrou-se essencial para
o crescimento da RQC. Os novos
estúdios, nos quais a estação se
encontra desde Abril, provam
essa aposta. “Podemos não ter
um estúdio topo de gama, mas é
tudo adquirido por nós. Temos
bom equipamento, boa discografia, bom estúdio de gravação e
temos a capacidade de fazer mais
do que outros que estão há 20 ou
25 anos por cá. E até somos umas
das rádios online mais ouvidas no
Brasil. Acima de tudo, não quero
que a RQC seja líder, quero que
seja diferente. Daqui a cinco anos
seremos uma reconhecida rádio
local.”

Quinta
do Conde

Vítor Cunha nos estúdios da RQC, uma webradio local em crescimento
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Revista à portuguesa regressa ao Politeama pela mão de La Féria

“É o sonho da minha
vida, se não fizesse
teatro… morria!”

Lou Reed 1942-2013

“Precisava de uns 200 anos ou 300 anos para concretizar todas as minhas
ideias… entrego-me sempre como se fosse a última peça, portanto, faço
sempre o meu melhor”, defende o encenador Filipe La Féria
Inês Rodrigues

Inês Rodrigues
Faltam poucos minutos para o
teatro Politeama abrir as portas
para mais uma noite de “Grande
Revista à Portuguesa”. Últimos
preparativos de toda a equipa
que aposta numa mistura de
musical com revista, na alegria
e na elegância de um espetáculo
que quer ser transversal a todo
o público português. Afinal, não
é por acaso que o quadro inicial
faz vibrar a sala com as folias da
troika e o destino do fado. “Todas as dificuldades que um artista sente em Portugal e, quando também é empresário tem de
enfrentar os altíssimos impostos
do Estado, a incompreensão dos
governos e fazer teatro sem subsídios nem ajudas nenhumas.
Mas é o sonho da minha vida,
eu acho que se não fizesse teatro
morria”, disse La Féria.
Num País democrático, onde
se pode caminhar pela Avenida da Liberdade, o Zé Povinho
é agora um mendigo que vive
num banco de jardim porque o
sonho de Passos Coelho era fazer o filme “Os Miseráveis”. E lá
surge a audição de Pedro Passos
Coelho para um dos musicais
de La Féria, depois as cócegas
das plumas rosa-choque a visitarem a sociedade das aparências. “Quando era miúdo fazia
teatros numa caixa de sapatos
com bonequinhos que eu recortava dos jornais e acho que agora, 50 anos depois, continuo na
mesma, uma criança que gosta
de brincar aos teatros”, confessa
o encenador Filipe La Féria com
brilho nos olhos.
Ao som da música “Les
Champs Élysées”, novo quadro
promete uma viagem por um
país que se diz democrata e que
deixa cair por terra todas as ambições de uma Felgueirinhas ao
encontro de Sócrates em Paris,
o filósofo sem filosofia em Portugal, que reclama que só não
cortaram nos ordenados dos
políticos. “Sofro muito. Sofro
diariamente com o que se passa em Portugal. Portugal está
numa crise muito funda e num
dos momentos mais difíceis da
sua história. A minha geração
sonhou sempre com o regime

Um tributo à revista e uma homenagem ao centenário Politeama não ignoram a crítica social mordaz

democrático, porque nós pensávamos ter uma vida melhor
e que os nossos filhos tivessem
uma vida melhor. Agora quando
nos roubam todos os nossos sonhos, apostados em princípios
economicistas, é muito trágico e
preocupante”, sublinha Filipe La
Féria com desilusão.
No palco, trocam-se falas sobre a relação luso-angolana e
de uma linha que separa gente
pobre (Portugal) de gente rica
(Angola). Nova cena, dois jovens
desabafam no Cais das Colunas,
divididos entre o ir e o ficar, o
medo do desconhecido e a desilusão sobre o país que amam e
odeiam, “um País sem cor, sem
alma, sem fé”. “Viver é um gran-

de desafio. Eu sou um homem
de riscos, portanto estou sempre
entre o abismo e o precipício…
há sonhos possíveis e outros impossíveis. Às vezes voa-se outras
vezes cai-se do precipício abaixo”, sorri o encenador.
Já na segunda parte do espectáculo, o compére João Baião
revela o Portugal tecnológico
dependente do facebook de
mãos dadas com os reality shows (a irreverente madre superiora Maria Vieira no Convento do
Segredos) e da Arte (Joana Vais
Conhecê-los). Depois, o palco
rende-se à cultura de bairro,
onde impera o país autêntico,
o Portugal assimétrico. Gargalhadas sem contenção, o espírito do público renasce em cada
quadro, a sala está rendida.
Tudo ligado pelos fios da hábil
Marioneta. “Custa-me muito,
mas mesmo muito fazer a Marioneta, porque aquilo é o meu
dia-a-dia, é aquilo que eu sinto
enquanto trabalhadora deste
país. Todo o mundo manda em
nós e faz o quer, não temos direito a nada, especialmente nós
artistas não temos direito a uma
reforma decente...”, frisa a atriz
Vanessa Silva.
Mais uma sátira às relações
luso-brasileiras e um Adeus Revista pleno de magia e glamour

fecha o pano por esta noite. “Sou
muito exigente, dizem até que
tenho um feitio insuportável,
mas público português é muito
desconfiado. O ator tem de dar
tudo para atingir a quase perfeição, para sobretudo, comunicar
e agradar, emocionar e fazer rir
e também fazer pensar o seu
público. Somos assim como os
trapezistas que andam num trapézio sem rede, porque se não
houver rede, caímos mesmo e
esta empresa só sobrevive se tivermos público.”
Para Ricardo Castro corresponder ao nível de exigência de
Filipe Lá Féria, é um desafio com
“um segredo” porque o encenador “é aquele que sabe vender
da melhor maneira a sua ideia”.
Vanessa Silva sublinha que “embora ele seja duro e reto, essa é
melhor maneira de garantir um
trabalho sem falhas”. Filipe Albuquerque sabe que “trabalhar
com Filipe la Féria é abraçar a
exigência em pessoa... aprendese imenso, é uma grande escola.”
Uma aprendizagem diária, organizada, profissional, empenhada. “E nós simplesmente temos
de responder com a mesma dedicação e com a mesma entrega
que ele tem!”, desabafa Rui Andrade. Afinal, o espectáculo tem
de continuar.

Em busca
do “Dia
Perfeito”
Sara Ferreira
O compositor, músico e guitarrista norte-americano Lou Reed
faleceu aos 71 anos em Long Island, Nova Iorque depois de em
Maio deste ano ter efetuado um
transplante de fígado. Fundador
da banda “Velvet Underground”
e autor de algumas das músicas
mais emblemáticas como “Walk
on the Wild Side” ou “Vicious”
trouxe para o palco a marginalidade e a noção de perigo.
Considerado um ícone do rock
n’roll, e os “Velvet Underground”
como a melhor banda rock do
mundo esta não teve grande sucesso comercial em 1960, mas o
álbum de estreia produzido por
Andy Warhol foi uma revelação.
Com o fim dos “Velvet Underground” em 1970, Reed foi para
o Reino Unido onde se dedicou à
sua carreira a solo, gravando primeiro um disco com os músicos
do Yes, e mais tarde grava um outro disco “Transformer”, desta vez
produzido por David Bowie, fã de
Lou Reed, que transforma o cantor numa estrela incontestável do
rock.
Nas últimas décadas, Lou Reed
continuou a inovar e a surpreender os seus fãs, com álbuns como
“Berlin” (1973), “Metal Machine
Music” (1975) um álbum mais
experimentalista, “Blue Mask”
(1982), “New Sensations” (1984),
“New York” (1989) ou o “Hudson
River Wind Meditations” de 2007,
um dos mais recentes juntamente
com a colaboração que fez com a
banda Metallica um disco denominado “Lulu”. Esta última não
obteve o feedback esperado.
Da sua vida pessoal sabemos
que Lou Reed era bissexual, e que
durante a sua adolescência foi
submetido a terapia de choques
para retirar os seus “impulsos
homossexuais”. Teve um breve
caso amoroso com Nico, que fez
também ela parte dos “Velvet Underground”, e em 2008 casou com
Laurie Anderson, música e compositora.
Esteve pela última vez em Portugal em 2010 para apresentar o
documentário “Red Shirley” com
o qual se estreou como realizador no Estoril Fil Festival, e a sua
exposição de fotografias intitulada
“Romanticism”. O seu último concerto no nosso país foi em Julho
de 2008, no Campo Pequeno em
Lisboa.
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João Barradas, jovem acordeonista português prestigiado não esconde paixão musical

O segredo de um aluno exemplar
Aos 6 anos, pede à mãe que o inscreva numa escola de música para aprender a tocar o seu
instrumento de eleição. A paixão pelo acordeão é ampliada numa pequena academia de
Samora Correia e viaja para o mundo. Disciplina e paixão em doses largas para ouvir com gosto
Entrevista
Suse Teixeira
Aos quatro anos o seu brinquedo
preferido era um Teclado Casio
Rapman, que muitos da sua
geração se devem lembrar. O
acordeonista João Barradas,
de 21 anos, natural de Samora
Correia, é um dos jovens
portugueses que alcançou
o sucesso a nível nacional e
internacional no mundo da
música. Tudo começa através
de uma educadora de infância
que teve a ideia de criar um
rancho com crianças e onde
estava incluída uma “Tocata”.
Essa formação tinha uma
acordeonista que desde o
primeiro momento o fascinou
pelo instrumento e sonoridade.
Mas na verdade a música
surge bem antes, desde muito
pequeno que era atraído por
tudo o que ouvia. Quer fosse
uma música ou apenas um som.
O seu percurso académico
passou por várias escolas, mas
qual foi a que mais o marcou?

Todas me marcaram. Tive a
sorte de ter trabalhado com
muitos dos meus ídolos,
conhecido grandes colegas
que me ensinaram muito. E ter
estado dentro e fora do país, ter
conhecido vários professores de
outros países (Sérvia, Inglaterra,
Espanha, Rússia, Estados Unidos
da América...) fez-me sempre ter
uma postura de imenso respeito
pela música e seriedade do seu
estudo. Ao mesmo tempo como
o nível de exigência era tão
elevado era uma boa maneira
de manter os pés bem assentes
na terra.
Parte da sua formação foi feita
entre Portugal e França tendo
a possibilidade de estudar
com grandes nomes tais
como Aníbal Freire e Frédéric
Deschamps. Como é para si
ter a oportunidade destes
contribuírem para a sua
carreira?

O professor Aníbal Freire
foi o mestre de vários anos,
desde muito novo até à minha
adolescência, que partilhou
um amor pela música
inacreditável, ainda maior
pelo seu instrumento mas, ao
mesmo tempo, com o maior
dos conhecimentos técnicos.
Com Frédéric Deschamps é
um privilégio poder trabalhar
sempre, pois formou alguns dos
meus músicos preferidos e tem
uma abordagem muito própria
ao ensino que ainda hoje me

influencia no meu estudo
diário – é um dos pedagogos
mais requisitados dos nossos
dias no mundo da música para
acordeão.
Ter grandes resultados e
frequentar duas ou mais
escolas ao mesmo tempo…
qual é o segredo?

Cheguei a estar em quatro
escolas diferentes ao mesmo
tempo, é verdade. O maior e
mais importante apoio era o
dos pais. Foram eles que me
permitiram ter a oportunidade
de poder fazer este tipo de vida
até porque outros apoios eram
nulos grande parte do tempo. Eu
só tive que agarrar muito bem
essas oportunidades. O segredo
era apenas ter um horário e uma
disciplina regular quando ao
estudo e ao descanso, nada mais!
Sendo Portugal um país em
que pouco investe na cultura
e onde as oportunidades de
vencer no mundo artístico
musical são muito escassas, o
que o levou a nunca desistir de
sonhar com uma carreira na
música?

O que me levou a nunca desistir
de sonhar com uma carreira
na música foi precisamente
o facto de gostar bastante de
tocar e do estudo desta arte.
Ainda hoje tento não pensar
na questão “carreira”, por
mais difícil que seja evitar
esse assunto. Na verdade,
apenas dou o meu melhor
todos os dias e tento estar
preparado para todas
as oportunidades que
surgem.
Já tocou no Teatro Maria
Matos, na Fundação
Calouste Gulbenkian, no
Coliseu dos Recreios, em
Lisboa, locais por onde
passam grande nomes
do mundo artístico…

Cada concerto exerce a
sua responsabilidade,
independentemente de
ser o grande auditório
do CCB ou uma
audição na Escola
Superior apenas
para os professores
e colegas. A questão
aqui é entregar em
palco a maior e melhor
preparação possível à
audiência. Mas quando as salas
apresentam uma história e umas
condições exigentes sinto-me
sempre bastante privilegiado.
Concentração e um grande
prazer por poder mostrar o que
mais gosto de fazer. Não há nada

melhor do que fazermos o que
gostamos.
E, em 2007, conquista o
primeiro prémio no 57º troféu
mundial de acordeão na
Rússia…

Era também muito novo na
altura, tinha 15 anos. Foi o
culminar de imensas horas
de estudo, de imenso esforço
de todas as pessoas que me
apoiaram: desde os meus pais ao
meu professor. Fiquei bastante
contente pois era um sonho
de criança e sempre soube
que seria muito difícil vencer o

“É crucial
mantermonos firmes
àquilo que
gostamos de
fazer e tentar
chegar o mais
longe possível”,
defende João
Barradas

Troféu Mundial de Acordeão,
quase todos os acordeonistas
que admiro o tinham ganho.
Entretanto, no dia seguinte já
estava tudo normal e voltei ao
meu estudo habitual… mas
alguns momentos foram muito
especiais. Quando venci a
Coupe Mondiale de Acordeão e
o Troféu Mundial de Acordeão,
ambos no mesmo ano, foi uma
experiência que mudou a minha
vida musical e pessoal. Mas
penso que 2014 ainda será mais
gratificante que o passado!
O que se poderia fazer para
incentivar os jovens para o
gosto e a prática da música
clássica?

As audiências estão mais
diversificadas desde a faixa
etária ao estrato social e às
programações musicais e essa
será a chave. Não sabemos
de ano para ano como é que
o público muda, é mesmo
muito difícil e não só na música
clássica, já que acontece noutras
estéticas. Muito dificilmente os
beat-makers de Los Angeles não
estariam à espera que em cinco
anos a sua música estivesse
a ser tocada em festivais de
Verão e ouvida como música
pop nas playlists de todo o
mundo. A música está em
transformação e cada vez a
uma maior velocidade.
Após estes anos de
carreira em algum
momento sentiu um
apoio insuficiente de
Portugal?

Na verdade, o apoio
institucional é muito
reduzido ou quase nulo.
Mas não as pessoas, esse
público único. Portugal tem
uma pequena dimensão,
mas imenso talento em áreas
díspares. Gostava muito de
poder continuar a trabalhar
cá mas cada vez mais se torna
difícil no estado atual da
cultura… que tem sobrevivido
com grande esforço contra
outras “ideologias” e a cultura
mais pop.
O mais importante é mesmo
não nos deixarmos vencer pelo
desencorajamento. No dia-adia, é crucial mantermo-nos
firmes àquilo que gostamos
de fazer e tentar chegar o mais
longe possível. Nem que seja
apenas por uma questão de
bem-estar. No final de contas
começámos na música para isso
mesmo, para nos divertirmos,
expressarmo-nos, criar. É isso
que fica connosco, nada mais!
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FC Porto venceu Sporting em casa e assegura a liderança com vantagem de cinco pontos

Azuis mantêm-se
invencíveis na Liga
Josué, Danilo e Lucho marcaram para o Porto e William Carvalho foi o autor do tento dos
leoninos. O Sporting saiu do Dragão com a primeira derrota na Liga esta temporada, o Porto com
a liderança reforçada e Paulo Fonseca redimido da derrota a meio da semana para a Champions
dr

André Goulart
No início de noite de Domingo
a cidade do Porto recebeu o segundo clássico desta época para
um encontro que prometia muito
futebol. Num jogo marcado pelos
confrontos entre os adeptos das
duas equipas antes da entrada
para o estádio, os dragões bateram o Sporting por 3-1, num jogo
com uma primeira parte mal jogada, mas com uma segunda parte com três golos e um espetáculo
digno de clássico. À 8ª jornada o
Porto começa a descolar dos seus
rivais diretos.
Não foi preciso esperar muito
para ver o FC Porto inaugurar o
marcador por intermédio de Josué
que converteu eficazmente um
penalti ao minuto 11, após Maurício derrubar Alex Sandro dentro
da grande área sportinguista. A
primeira parte não foi tão entusiasmante quanto as duas equipas podiam, e deviam, ter feito.
Notava-se um Sporting amarrado, pouco ofensivo e a tentar sair
apara o ataque mas sem nenhum
efeito prático. Por outro lado o
FC Porto nunca deixou escapar
o controlo do jogo, defendendo
bem, embora com mais perdas de
bola do que o normal e apostando

“El Comandante” Lucho González, festeja o último golo do Porto

forte nos flancos para o ataque.
Ao intervalo o resultado era um
reflexo do jogo: Porto melhor mas
com lacunas ofensivas e um Sporting apático. Sem o penalti o 0-0
seria justo.
Leonardo Jardim, treinador do
Sporting, viu os seus pupilos voltarem para o campo na segunda
parte destinados a mudar o rumo
do jogo e William Carvalho, aos
60 minutos, marcou pelo Sporting, após erro do guardião portista, deixando o jogo empatado e
com trinta minutos de muito jogo
pela frente. A euforia no banco do
Sporting não durou muito, pois
Danilo pegou na bola já perto da
grande área, partiu para cima
de Rojo, bateu-o com um drible
para dentro, abrindo espaço para
rematar de pé esquerdo para o
fundo da baliza de Rui Patrício,
acabando com os festejos Sportinguistas dois minutos depois de
alcançarem o empate.
Com o resultado tão ténue, o
jogo tornou-se mais aberto, mais
fluído, com as duas equipas a
querer ganhar o jogo, com oportunidades dos dois lados, mas seria o FC Porto a resolver primeiro
o jogo.
Ao minuto 74, há um ataque rápido construído por Varela, Jack-

son Martinez e Lucho González,
sendo o último a colocar o resultado final em 3-1, o primeiro golo de
“El Comandante” marcado aos leões nos 16 derbis que já disputou.
Artur Soares Dias, árbitro do
encontro, ainda deu três minutos
extra, mas não foi o suficiente nem
para o Sporting marcar nem para
o FC Porto aumentar a diferença
no marcador. “Fomos superiores e
vencemos justamente”, salientou o
treinador portista no final do jogo.
Já Leonardo Jardim assumiu os
erros da sua equipa. “ Na primeira
parte não tivemos mobilidade e,
por isso, o FC Porto teve algumas
facilidades. Na segunda parte tivemos melhor circulação. Fomos
superiores e chegámos ao empate
mas sofremos o 2-1 logo a seguir e
isso criou-nos dificuldades. Tentámos ser sempre ser solidários e
fiéis ao nosso ADN mas os erros
foram determinantes.»
Sem grandes casos, Artur Soares Dias esteve à altura do jogo
que comandou, só mostrando
quatro cartões amarelos e assinalando, corretamente, a grande penalidade aos 11 minutos. Ao final
da 8ª jornada, o Porto lidera com
22 pontos, mais cinco que Benfica
e Sporting que seguem em 2º e 3º
lugar respetivamente.

Polémicas declarações do presidente da FIFA

Blatter assume preferência e goza com Ronaldo
O presidente que tutela o organismo máximo do futebol mundial expressou a sua preferência por Messi e, em simultâneo,
dirigiu-se ao craque português num tom jocoso, afirmando que o mesmo “gasta mais dinheiro com o cabeleireiro”
dr

Ricardo Bastardo
O episódio teve lugar na Conferência da Oxford Union Society, em
Inglaterra, quando Joseph Blatter
comparou Leonel Messi e Cristiano Ronaldo. “São ambos excecionais, mas totalmente diferentes. O
Messi é o bom rapaz que todos os
pais sonham ter em casa. É rápido
e parece dançar em casa. É um excelente homem”, declarou Blatter,
momentos antes de se levantar da
cadeira para imitar o internacional
português. “O outro [Cristiano Ronaldo] é outra coisa. É um comandante no campo. É essa diferença
que dá brilho ao futebol. Um gasta
mais dinheiro no cabeleireiro do
que o outro, mas isso não interessa. Não consigo dizer quem é o

A resposta de Ronaldo a Blatter: continência e três golos
no jogo de quarta-feira frente ao Sevilha

melhor. Gosto de ambos, mas prefiro o Messi”.
As declarações de Blatter desencadearam de forma quase instantânea um coro de críticas por parte
do Real Madrid, clube com o qual
o jogador tem atualmente contra-

to, por via do respetivo presidente,
Florentino Pérez. A confirmação
veio precisamente da boca do treinador dos merengues, Carlo Ancelotti, que admitiu que “o presidente
do clube enviou uma carta à FIFA a
pedir que retifique esta falta de res-

peito para com um jogador muito
sério e profissional.” O próprio técnico também se mostrou crítico
para com o presidente da FIFA.
À semelhança do que sucedera
com Florentino Pérez, também
Fernando Gomes, presidente da
Federação Portuguesa de Futebol
(FPF), fez questão de enviar uma
carta à FIFA, cujo conteúdo não
foi revelado, a expressar todo o seu
desagrado para com a atitude de
Joseph Blatter.
“Sou um fã de Ronaldo, ele é o
melhor jogador do Mundo. Estamos a falar de patamares de
excelência que outros nomeados
também terão, mas por aquilo que
ele tem progredido na carreira,
afirmando-se como futebolista de
eleição, penso que pode e deve ga-

nhar Bola de Ouro. Em função da
época que fez é um troféu mais do
que merecido”, sublinhou o líder
da FPF.
Por outro lado, Cristiano Ronaldo preferiu fazer uso da rede
social facebook para emitir o seu
parecer sobre as polémicas declarações de Blatter. “Estas declarações demonstram de forma clara,
o respeito e consideração que a
FIFA tem para comigo, o meu clube e o meu país.” Mas o Presidente
da FIFA já se retractou numa carta enviada ao presidente da FPF,
Fernando Gomes. “Peço-lhe que
transmita as minhas desculpas ao
jogador e à comunidade do futebol português e que aceite, caro
presidente, os meus mais cordiais
cumprimentos”, escreveu Blatter.
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Vettel
sagra-se
tetracampeão
do mundo
Sebastian Vettel (Red Bull/
Renault) tornou-se no mais
jovem piloto de sempre a
sagrar-se tetracampeão do
mundo de Fórmula 1, com
apenas 26 anos, após a vitória alcançada no GP da
Índia. Também a Red Bull
conquistou pelo quarto ano
consecutivo o título de campeã do mundo de construtores, apesar de ainda faltarem
três corridas para se concluir
o Mundial da categoria.
Embora precisasse apenas de terminar na quinta
posição no circuito de Buddh, em Nova Déli, o piloto
alemão alcançou a décima
vitória da época, a sexta
consecutiva e 36º da sua
carreira.
Com apenas 75 pontos
por disputar até ao final da
prova, Vettel lidera o campeonato com 322 pontos,
mais 115 do que o atual segundo classificado, Fernando Alonso.

Rui Costa sagra-se campeão do mundo de ciclismo

Mundiais de ginástica

Ciclista nacional
é número um

Ouro para
Portugal

Foi após um impressionante e rápido sprint que Rui Costa
se sagrou Campeão mundial de ciclismo após sete horas
de prova, vencendo assim o espanhol Joaquim Rodríguez
Cláudia Santana
O dia em que o português subiu
ao primeiro lugar vai ficar marcado na história do ciclismo.
Foi em Florença que o ciclista
da Aguçadoura, Póvoa de Varzim, venceu o Mundial de Ciclismo, superiorizando-se aos
dois colegas espanhóis Joaquim
Rodríguez e Alejandro Valverde, que acabaram a prova em
2º e 3º lugar, respectivamente.
É a primeira vez que Rui Costa
ganha uma medalha de ouro,
nove anos depois de Sérgio Paulinho ter sido medalha de prata

na prova de ciclismo dos Jogos
Olímpicos de Atenas, em 2004.
O ciclista português terminou
a prova, cumprindo os 272,26
quilómetros após 7:25,43 horas.
“Nunca pensei vencer. Estava
em boa condição física, mas não
esperava vencer. Ganhar o Mundial era um sonho, significa uma
vida e é uma recompensa para
tudo o que fiz até aqui”, afirmou
depois de se sagrar campeão. O
momento alto da coroação de
Rui Costa foi quando se ouviu
pela primeira vez “A Portuguesa”
que invadiu Florença.
O português que é actualmen-

te o 9º classificado do ranking
da UCI (Union Cycliste Internationale) vai representar a equipa italiana Lampre-Merida na
época de 2014, depois de trocar
a Movistar pela qual correu nos
últimos quatro anos. Rui Costa
esteve presente na apresentação
da 101ª edição da Volta a França, a prova rainha da modalidade, que decorreu no Palácio de
Congressos de Paris. O ciclista
português deverá começar a
prova como chefe de fila pela
Lampre-Merida na Volta a França em 2014. As primeiras etapas
irão iniciar-se em Inglaterra.
Giampiero Sposito/REUTERS

Tenista
português
é 47º do
ranking ATP
João Sousa voltou esta
segunda-feira a reentrar
no Top-50 do ATP World
Tour, atingindo a sua melhor classificação de sempre no circuito profissional,
figurando agora na 47ª posição.
Depois de ter alcançado
a segunda ronda do Masters 500 de Valência, onde
integrou o quadro principal por via do qualifying,
o tenista português voltou
a incorporar o lote dos 50
melhores jogadores do
mundo, apenas uma semana depois de ter abandonado esta elite.
A uma semana de começar o torneio que irá encerrar a temporada e junta os
oito melhores tenistas do
ano – o Masters de Londres
-, o ranking continua a ser
liderado por Rafael Nadal,
que conta agora com mais
550 pontos que o sérvio
Novak Djokovic, que ocupa o segundo lugar da hierarquia. Confirmados para
esta competição estão ainda o espanhol David Ferrer,
o argentino Juan Martin del
Potro e o checo Tomas Berdych.

As oito medalhas conquistadas
pelos portugueses nos Europeus
de Ginástica Acrobática, que
tiveram lugar no pavilhão Multiusos de Odivelas de 23 a 27 de
Outubro, revelaram o bom desempenho dos atletas nacionais.
Na subida ao podium, os ginastas
conquistaram cinco medalhas de
bronze, duas de prata e uma de
ouro.
A medalha de ouro, que fez
soar o hino nacional, foi ganha
por Gonçalo Roque e Leonor
Oliveira na final da categoria de
pares mistos, na especialidade de
equilíbrio. Com uma pontuação
de 30,235 pontos, o par português
superou os concorrentes da Rússia que acabou com 30,215 pontos, e da Grã-Bretanha que terminou a prova com 29,475 pontos.
“Só temos razões para estar
satisfeitos”, sublinha João Paulo
Rocha, presidente da Federação de Ginástica de Portugal.
O País obteve “não só ao nível
desportivo o maior número de
medalhas desde sempre em
campeonatos, mas também ao
nível organizativo o retorno foi
muito positivo”, garante o mesmo responsável.

Bola de Ouro

Ronaldo e
Mourinho
candidatos
ao título
deste ano

Rui Costa é medalha de ouro no Mundial de Ciclismo

Canal de desporto adquire direitos dos próximos Jogos Olímpicos

Sport Tv compra
Sochi 2014 e Rio 2016
Os Jogos Olímpicos de Inverno e os Jogos Olímpicos de Verão poderão
não vir a ser transmitidos em sinal aberto
Cláudia Santana
A Sport Tv, canal de desporto codificado, anunciou que
será a televisão oficial em Portugal dos Jogos Olímpicos
de Inverno em Sochi (2014)
e de Verão, no Rio de Janeiro
(2016).
Os direitos do evento pertenciam tradicionalmente à
RTP, que privilegiava de acesso
através da União Europeia de

Radiodifusão (UER). Consoante o mercado de audiências e
publicidade, a fatura dos países
europeus oscila, tendo a RTP
pago cinco milhões de euros
pelos jogos de 2012, em Londres. Em 2012, a estação pública distribuiu as 500 horas de
emissão pela RTP1, RTP2 e RTP
Informação.
Em 2008, a RTP deu parte
dos direitos dos Jogos Olímpicos desse ano e uma grande

parcela dos encontros do Mundial de Futebol da África do Sul
(2010) à Sport TV, como moeda
de troca para conseguir obter
os jogos da Primeira Liga Portuguesa.
A UER não conseguiu comprar os direitos dos Jogos Olímpicos de 2014 e de 2016, o que
não só afeta a transmissão dos
eventos na RTP como em todos
os operadores públicos de televisão europeus.

Mais uma vez Cristiano Ronaldo
está entre os 23 nomeados pela
FIFA/France Footbal à Bola de
Ouro, com outros grandes nomes
do desporto-rei como Messi, Ribéry e Neymar. O número sete do
Real Madrid é o único português
nomeado para este prémio, enquanto a Alemanha é o país com
mais nomeados, cinco no total.
Ronaldo só foi eleito Melhor
Jogador do Mundo uma vez, em
2008, e já se ficou quatro vezes no
2º lugar (2007,2009,2011 e 2012),
as últimas três vezes atrás do eterno rival, o argentino Messi.
Os 23 candidatos serão votados
pelos capitães e selecionadores
de todas as federações inscritas
na FIFA e o vencedor será divulgado numa gala em Zurique, a 13
de Janeiro.
Também José Mourinho se
encontra nomeado mas para o
prémio de treinador do ano, juntamente com outros nove treinadores como Luiz Felipe Scolari,
Sir Alex Ferguson e Jupp Heynckes , que venceu a última Liga
dos Campeões ao serviço do
Bayern de Munique.

Gazeta do Cenjor

16|A fechar

24 de Outubro a 1 de Novembro de 2013

Colecionador considera retirar museu do CCB

Optimus
Alive
premiado

Berardo out?
A polémica regressa à manutenção da Coleção Berardo no CCB. Apesar do
reconhecimento de cerca de 3,6 milhões de visitantes pelas suas exposições, em cinco
anos, o corte de 30% no financiamento das fundações ligadas à Cultura pode ser fatal
dr

Maria Marreiros
Depois de, ainda este ano, se ter
mostrado arrependido e ter afirmado que “o engano da minha
vida foi ter vindo para este centro
[CCB]” e de, em 2011, ter denunciado a existência de um “saco
azul” na Fundação Centro Cultural de Belém, estas declarações
vêm agitar a já de si tumultuosa
relação entre Joe Berardo e o espaço cultural.
Para o empresário e coleccionador, “o principal problema é que
o CCB quer reaver o espaço de
exposições. Mas se a coleção Berardo sair, e se quiserem ter outras
exposições, vão ter de pagá-las e
vão gastar dinheiro”.
Berardo está aberto à possibilidade de retirar a sua coleção do
Centro Cultural de Belém (CCB),
em 2016, desde que permaneça
em Lisboa, disse à Lusa, em Setembro. Questionado sobre as
alternativas, respondeu que “sempre quis que a coleção ficasse em
Portugal. E também gostava que
ficasse no CCB, mas poderia ser
noutro espaço cultural em Lisboa,
como o Pavilhão de Portugal. A
capital precisa de um museu com
esta coleção”, defendeu.
O Museu Coleção Berardo foi
inaugurado a 25 de Junho de 2007,
depois de o Estado português ter
elaborado um acordo de 10 anos
que determinou a criação do
museu com uma coleção de 862

Três
mortos no
Bangladesh
A coleção do empresário Joe Berardo está aberta ao público desde o Verão de 2007

obras de arte moderna e contemporânea.
Na altura, o contrato contemplou a fixação do museu até 2016,
ano em que o Governo terá a opção de compra da coleção. “Ainda
faltam dois anos. Quando chegar
o momento vamos avaliar”, esclareceu o empresário que compreende a impossibilidade do Estado comprar a coleção, avaliada
em 316 milhões de euros pela
Christie’s no ano 2006. Neste momento está em curso um pedido
de reavaliação da coleção pela leiloeira Sotheby’s.

Ainda no âmbito desse acordo, o Museu Berardo ocupa há
seis anos o espaço de exposições
do CCB, e ficou estipulado que
seriam anualmente disponibilizados 500 mil euros, de cada
um dos parceiros, para aquisição de novas obras, cláusula
que deixou de ser cumprida nos
últimos anos. Entre as obras da
coleção constam um quadro de
Picasso, cujo valor ascende a 18
milhões de euros, uma das peças mais caras da coleção, outro
de Francis Bacon, de 15 milhões
de euros, e um de Andy Warhol,

avaliado em 12 milhões de euros.
Este ano o museu viu-se obrigado a encerrar portas todas as segundas-feiras para poupar 65 mil
euros e o secretário de Estado da
Cultura, Jorge Barreto Xavier, afirmou numa entrevista ao semanário Expresso que tal como aconteceu no presente ano, para 2014
“o Governo vai manter o corte de
30% no financiamento das fundações ligadas à Cultura”. De acordo
com dados do Museu Berardo,
passarem cerca de 3,6 milhões de
visitantes pelas suas exposições,
desde 2007 até ao final de 2012.

Regresso de onda de protestos em várias cidades tunisinas

Abaixo o aumento da insegurança
Milhares de pessoas saíram às ruas da Tunísia no passado dia 24, acusando o governo de ser demasiado
brando com os grupos islamitas radicais e exigem a demissão do primeiro-ministro Ali Larayedh
Sara Ferreira
No passado dia 24 de Outubro,
voltaram a sair à rua os protestos contra o aumento da insegurança na Tunísia. Na quartafeira oito membros da Guarda
Nacional foram mortos por alegados terroristas, na província
de Sidi Buzid.
Três sedes do partido islamita Ennahda foram atacadas e
incendiadas, em Kef (fronteira
com a Argélia), Beja (145 de km
da capital Tunes) e em Monas-

Eleito o melhor festival de
música urbana, o Optimus
Alive que se realiza em Algés,
organizado pela promotora
Everything is New arrecadou
seis prémios na primeira
edição dos Portugal Festival
Awards, a 26 de Outubro. Na
iniciativa, que visa distinguir
os melhores festivais de música no país, foi premiado
pelo cartaz, pelas infra-estruturas e por ter um enorme
contributo para o turismo.
Na cerimónia de entrega dos
prémios, na Aula Magna, em
Lisboa, Álvaro Covões, da
Everyhting is New, mostrouse muito satisfeito com o resultado, “um reconhecer de
um trabalho colectivo”.

tir, localidade costeira, segundo
a agência noticiosa espanhola
EFE.
Os milhares de manifestantes
que invadiram o centro histórico de Sfax, acusam o governo
de ser demasiado brando com
os grupos de islamitas radicais
e exigem a demissão do primeiro-ministro Ali Larayedh. A
câmara local foi invadida por
estudantes que se encontravam
entre os manifestantes.
Na capital Tunes houve confrontos entre estudantes liga-

dos aos sindicatos e os ligados à
corrente islâmica da Faculdade
de Ciências e de Letras do Campus de la Manuba, depois de os
primeiros terem sido impedidos de marchar em direção à
sede do governo.
Ali Larayedh já se mostrou
disposto a apresentar a sua demissão, assim que as negociações entre o governo e a oposição que devem demorar cerca
de três semanas terminarem. O
executivo só renuncia quando
ambas as partes cumprirem os

termos do acordo que prevê a
elaboração de uma nova constituição, a definição de uma data
para as legislativas e a constituição de um governo interino
composto por tecnocratas.
A Tunísia encontra-se em
crise política desde Julho,
quando o deputado Mohamed
Bahmi foi assassinado por supostos militantes islamitas em
circunstâncias semelhantes à
morte de outro deputado da
oposição, Chokri Belaid, seis
meses antes.

Durante a greve nacional
convocada pela oposição
morreram pelo menos três
manifestantes. O objetivo
deste protesto era a demissão da primeira-ministra e a
formação de um governo de
transição antes das eleições.
A polícia afirma ter agido
em legítima defesa após cerca de 3 mil simpatizantes
do Partido Nacionalista do
Bangladesh ter saqueado um
mercado rural e atacado as
forças de segurança. Noutros
pontos do Bangladesh onde
se encontra a decorrer uma
greve de três dias mais duas
pessoas morreram. Sete pessoas já tinham morrido na
passada sexta-feira durante
manifestações da oposição.

Sandy Hook
foi demolida
A escola palco do massacre
ocorrido nos EUA, onde vinte
crianças e seis professores foram assassinados por Adam
Lanza, começou a ser demolida. O processo vai ser concluído em cinco semanas, de
modo a terminar antes do aniversário da tragédia. As autoridades obrigam a que a equipa
de demolição destrua todos
os escombros para garantir que nenhum pedaço seja
guardado ou vendido. Uma
nova escola irá ser construída em 2016, no mesmo local.
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