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Forças de segurança invadiram ontem a escadaria da Assembleia da República, no dia em que  
o Metro e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras fizeram greve. Somada a manifestação do Ensino 
Superior no início da semana, alarga-se o coro das vozes do descontentamento na rua
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Da Palestina 
às Américas, 
jovem troca 
estudos por 
voluntariado 

Tufão Haiyan 
faz 4011 
mortes e cria 
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Presidente 
dos EUA

Ronaldo volta 
a brilhar  
e a seleção 
marca viagem 
até ao Brasil 

Mário Soares desafia Cavaco Silva à demissão
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Após dez trimestres consecutivos com valores negativos, o produto interno bruto (PIB) português 
volta a conseguir um crescimento em cadeia, sublinhando os valores positivos já atingidos antes. 
Mesmo assim, Portugal pode não cumprir metas do défice para 2015

Economia cresce 
0,2% no terceiro 
trimestre de 2013

Portugal regista crescimento económico quando a Irlanda rejeita programa cautelar

DR

Tiago Guerreiro

A economia portuguesa progre-
diu 0,2% em cadeia no terceiro 
trimestre deste ano, revelou o 
Instituto Nacional de Estatística 
(INE) no passado dia 14 de No-
vembro, superando as perspec-
tivas de Bruxelas que aponta-
vam para um crescimento nulo. 
As previsões de crescimento 
oscilavam entre os 0,2% projec-
tados pelo BBVA e os 0,5% pela 
Universidade Católica, sendo 
que esta evolução deve-se es-
sencialmente ao facto da “pro-
cura interna ter apresentado 
um contributo menos negativo”, 
juntamente com a descida do 
desemprego e aumento das ex-
portações. Apesar disso, o PIB 
em termos homólogos continua 
a apresentar números negati-

vos, caindo 1% neste trimestre. 
Depois de ter registado um va-

lor positivo de 1,1% de aumento 
do produto interno bruto (PIB) 
no segundo trimestre, Portu-
gal interrompe os dois anos de 
recessão técnica e aumenta as 
esperanças de que a economia 
possa já ter batido no fundo, ini-
ciando a desejada recuperação. 
A sete meses do fim do resgate fi-
nanceiro e com o Orçamento de 
Estado a prever um crescimento 
de 0,8% do PIB, resta saber quan-
do Portugal conseguirá voltar aos 
mercados e qual o panorama e 
apoio no pós-troika. 

No rescaldo das recentes no-
tícias acerca do crescimento do 
PIB no terceiro trimestre, PSD e 
CDS-PP afirmam que o Governo 
está no caminho certo, enquanto 
a oposição diz que os valores da 

receita são errados. Paulo Portas 
perspectivou “não querer mais 
dinheiro, nem mais tempo, nem 
mais troika” presente em Por-
tugal. O vice-primeiro-ministro 
disse, num fórum de empresários 
em Madrid, que “quer terminar 
o programa em Junho de 2014”, 
pois a “troika é sempre algo vexa-
tório e por isso o executivo quer 
recuperar a sua soberania”. 

Já Marco António Costa, porta-
voz do Partido Social-Democrata 
(PSD), tem um discurso mais es-
perançoso. “Embora não seja ra-
zão para todos rejubilarmos com 
este crescimento económico, é 
razão para todos nos sentirmos 
mais confiantes em relação ao 
futuro”, sublinha. No lado da opo-
sição, o deputado do Partido So-
cialista (PS) Rui Paulo Figueiredo 
saúda este crescimento, dizendo 

no entanto que “Portugal está 
longe do milagre económico que 
o Governo tem anunciado”.

Irlanda abandona 
assistência financeira
No mesmo dia que Portugal fi-
cou a saber do seu crescimento 
económico, a Irlanda recusou o 
recurso a um programa cautelar, 
deixando a assistência financeira 
do FMI e União Europeia já em 
Dezembro. O Governo irlandês 
emitiu um comunicado onde 
clarifica que “após uma avaliação 
cuidadosa e completa de todas 
as opções disponíveis” renuncia 
a um programa cautelar, relem-
brando ainda que o país regres-
sou aos mercados em 2012 e que 
as finanças públicas estão contro-
ladas.  

No seguimento desta decisão 

“Se a Irlanda 
conseguiu 
voltar aos 
mercados e 
sair do resgate 
financeiro sem 
plano cautelar, 
Portugal 
também o 
conseguirá”, 
diz Eurico Dias 
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Estudantes marcharam do Largo do Camões até à Assembleia

14 de Novembro de 2012
Um ano depois da 
manifestação transversal que 
reuniu milhares de cidadãos 
para demonstrar o seu 
descontentamento face às 
políticas do Governo, em frente 
à Assembleia da República, as 
vozes de protesto continuam a 
estar na rua.  
A manifestação pacífica que 
teve início no Cais do Sodré 
acabou com confrontos 
e perseguições. Alguns 
indivíduos infiltrados, entre os 
milhares de manifestantes, 
decidiram provocar a 
desordem e o confronto 
com as forças policiais, que 
numa primeira instância não 
reagiram aos desmandos 
destes agitadores. Quando a 
polícia respondeu, os ânimos 
estavam exaltados e foi então 
que começaram os confrontos 
de que resultaram alguns 
feridos e nove detidos, sob 
os crimes de desobediência, 
resistência e coacção aos 
agentes da autoridade. E 
ainda decorrem averiguações 
sobre a participação de 
activistas e manifestantes mais 
activos nesses protestos.

21 de Novembro de 2013
Num dia marcado pela 
manifestação de cerca de 
10 mil agentes das forças 
de segurança em frente à 
Assembleia da República, 
foram também realizadas 
greves dos funcionários do 
metropolitano de Lisboa e 
do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF).

25 de Novembro de 1975
Aproxima-se a data que 
assinala os 38 anos do 
golpe de 25 de Novembro 
de 1975. Este dia é um 
marco na história de 
Portugal e mudou o rumo do 
país. À beira de uma guerra 
civil para uns ou apenas 
o reafirmar da recente 
democracia, a intervenção 
dos militares pôs fim ao 
período revolucionário em 
Portugal (PREC- Processo 
Revolucionário Em Curso) 
que se seguiu ao 25 de Abril. 

Depois de um período 
instável assegurado pelo 
novo poder político-militar, 
as forças democráticas, que 
lutavam por uma democracia 
de estilo europeu, e os 
militantes comunistas, que 
queriam Portugal à imagem 
de outros países de Leste, 
enfrentaram-se num período 
que abrange todo o Verão de 
1975 (o designado período 
do “Verão Quente) em Lisboa. 
Os democratas venceram e o 
caminho para a democracia 
foi reaberto. Ruben Valente

Estudantes quebram barreiras

“Juntem-se a nós!” 

Universitários em protesto até à Assembleia da República

Manifestação das forças de segurança interna foi a maior de sempre

Professores e estudantes manifestaram o descontentamento para com os 
cortes do Orçamento de Estado para 2014 e medidas governativas que não 
favorecem a educação

da Irlanda, Portugal fica mais “só”, 
sendo que o PS afirma ser uma 
“boa noticia para Portugal.” Eu-
rico Dias, secretário nacional do 
PS, aponta que “se a Irlanda con-
seguiu voltar aos mercados e sair 
do resgate financeiro sem plano 
cautelar, Portugal também o con-
seguirá”. O contrário só provará “o 
falhanço” do programa e do Go-
verno. Já Pedro Passos Coelho diz 
“não haver razão para não desejar 
o mesmo”, e que para tal “é neces-
sário cumprir metas e objectivos 
– como a Irlanda o fez – com um 
amplo consenso nacional e uma 
grande mobilização de vontades”. 
O primeiro-ministro declara, as-
sim, ser possível que Portugal vol-
te aos mercados em Julho de 2014 
sem outras ajudas, como suce-
deu agora à Irlanda, cumprindo o 
programa actual de ajustamento 
financeiro e salientando ainda 
que “este Orçamento de Estado é 
o único instrumento de natureza 
financeira que nos pode levar ao 
cumprimento deste programa”.  

Portugal e as metas  
do défice para 2015
Segundo as previsões da Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico 
(OCDE), Portugal não conseguirá 
atingir as metas do défice, acor-
dadas com a troika, para os anos 
de 2014 e 2015. De acordo com os 
dados divulgados na passada ter-
ça-feira pelo Economic Outlook 
da OCDE, o défice português 
estará acima dos 2,5% em 2015 
pretendidos pela troika, batendo 
os 3,6%, e registando 4,6% no ano 
de 2014, tendo sido acordada a 
meta de 4% para esse ano. Os téc-
nicos da OCDE consideram que, 
tendo em conta que a economia 
portuguesa permanece fraca, “é 
importante permitir que os défi-
ces orçamentais se desviem dos 
objectivos se o crescimento se 
revelar mais baixo do que o es-
perado para evitar uma espiral 
negativa entre as condições ma-
croeconómicas e os objectivos 
orçamentais”.

Quanto ao crescimento econó-
mico, a OCDE prevê uma evolu-
ção positiva de 0,4% para o ano 
de 2014, metade do valor espe-
rado pelo Governo e troika, sen-
do que se projecta um recuo na 
economia de 1,7% no final deste 
ano 2013. Já o Governo e troika 
previram que este recuo econó-
mico seria na ordem dos 1,8%. 
“À medida que as condições glo-
bais melhorem e que a procura 
interna recupere, o crescimento 
deve retomar lentamente, com 
um crescimento marginalmente 
positivo esperado para 2014”, in-
forma o relatório elaborado pela 
OCDE. No mesmo dia que se re-
velaram estas previsões econó-
micas por parte da OCDE, soube-
se também que o Fundo da Zona 
Euro desbloqueou uma tranche 
de 3,7 mil milhões de euros para 
Portugal, na sequência das oita-
va e nona avaliações da troika, 
declaradas positivas e de assina-
láveis esforços conseguidos pelo 
país.     

Reportagem
Gonçalo Formiga

Reportagem
Ana Teresa Lopes e 
Filipa Nunes Piteira

Centenas de estudantes 
marcharam na terça-feira, 19 de 
Novembro, contra os cortes e 
contra as barreiras de acesso ao 
ensino superior. A manifestação, 
impulsionada pelas redes sociais, 
sublinhou que o novo Orçamento 
de Estado vai “aniquilar o 
serviço público de educação e 
as universidades”. Quebrando 
literalmente as barreiras, um 
dos alunos atravessou as grades 
em direção à Assembleia da 
República e acabou por ser detido 
pela polícia. Pelo caminho deixou 
cair um livro, a Constituição 
da República, que segundo 
os manifestantes está a ser 
desrespeitada pelo Governo que 
“não garante o direito à educação”.

As entidades académicas 
declaram que desde 2010, 
foram cortados 330 milhões 
de euros no Ensino Superior, 
e que o novo Orçamento de 
Estado será responsável por 
uma redução de 80,5 milhões 
no investimento em Educação. 
As mesmas fontes revelam que 
se registou este ano uma quebra 
de aproximadamente oito mil 
inscritos nas candidaturas ao 
Ensino Superior, sendo que a 
Ação Social Escolar (ASE) reduziu 
a atribuição de bolsas em 11%. A 

Ontem, 21 de Novembro, o Largo 
de Camões parecia um mar negro 
em que se agitavam as bandeiras 
do descontentamento. Antes 
das 17h, já várias centenas de 
manifestantes se encontravam 
nas ruas, enquanto se ouvia 
música de intervenção e discursos 
da organização. A Comissão 
Coordenadora Permanente (CCP) 
dos Sindicatos e Associações dos 
Profissionais das Forças e Serviços 
de Segurança agradecia a forte 
adesão e reforçava a ideia de se 
fazer uma manifestação pacífica, 
para que fossem entendidos pela 
população. 

A marcha iniciou-se às 18h45, 
descendo a Rua do Alecrim e a 
Avenida 24 de Julho e atingindo 
a extensão de um quilómetro, 
com membros da GNR, PSP, 
Guarda Prisional, ASAE, SEF, 
Polícia Marítima, PJ e Polícia 
Municipal. Ninguém estava 

acompanhar e apoiar o protesto 
estiveram representantes do 
Bloco de Esquerda e PCP. 

Para reforçar a contestação, 
o presidente do Conselho de 
Reitores das Universidades 
Portuguesas (CRUP), António 
Rendas, pediu a demissão do 
cargo que acabou não sendo 
efectivada. O CRUP respondeu 
aos cortes de financiamento 
ao Ensino Superior com 
a “suspensão de relações 
com o Governo”. A decisão é 
justificada pela “total alteração 
nos pressupostos acordados 
na reunião realizada entre 
o Ministério da Educação e 
o CRUP”, para além do que 
classificam de uma “absoluta e 

fardado, diferenciando-se 
apenas as bandeiras ou discretos 
acessórios, demostrando o 
sentido de união entre todos 
os sectores. Durante o trajeto 
ouviam-se cânticos, palavras de 
ordem para o Governo e o hino 
nacional. Havia vários cartazes, 
com inscrições como “Protejam 
quem vos protege” e “Antes sem 
arma que sem liberdade”. O tom 
da revolta intensificou-se na 
Avenida D. Carlos I, em direção 
ao Parlamento, quando se ouviu 
pela primeira vez “Invasão!”. 

Alguns minutos depois, 
a segurança foi reforçada 
pelos colegas em serviço, mas 
as barreiras foram mesmo 
derrubadas e subidos os degraus, 
enquanto os manifestantes 
clamavam “A escadaria é nossa”. 
À medida que os polícias de 
serviço tentavam controlar 
os manifestantes, estes 
cumprimentavam-nos e pediam 
“juntem-se a nós!”. Perante a 
força dos protestos, a Polícia de 
Choque não conseguiu parar os 
manifestantes, que atingiram o 

inédita” falta de disponibilidade 
para explicar as decisões 
tomadas. 

Também os professores já 
haviam revelado no passado 
sábado, junto da Assembleia da 
República, o descontentamento 
face à necessidade de uma prova 
de acesso à carreira de docente. 
A medida há muito tempo 
contestada pelas federações 
sindicais, já se encontra na 
legislação desde a governação 
socialista de José Sócrates. 
Segundo as associações de 
professores ela “desprestigia as 
instituições de Ensino Superior” 
e são uma “humilhação” com 
vista à eliminação de docentes do 
sistema educativo. 

topo das escadarias, agradecendo 
e aplaudindo os colegas.

António, PSP da Guarda, acha 
que “vai ficar tudo igual” e vê o 
elevado número de presentes 
como um mau sinal, porque 
“há cada vez mais pessoas 
descontentes”. O recado era claro. 
“Estamos realmente fartos. Só 
queremos que o Ministério da 
Administração Interna nos ouça 
e que deixe de ter um sentido tão 
autista”. 

Sérgio, delegado sindical 
e polícia municipal da Maia, 
compreende os colegas de 
serviço, que “só estavam a 
cumprir o dever”. No final, 
os cerca de dez mil polícias 
abandonaram o local ainda 
aplaudindo o sucedido. Um 
único incidente cruzou um 
manifestante de cara tapada 
com Paulo Rodrigues, da ASPP, 
envolvendo-os numa luta, em que 
o dirigente lhe retirou a máscara, 
não havendo detenções. Um dos 
polícias de serviço acabou por 
confessar que “se não estivesse de 
serviço, estaria daquele lado.”

EDUARDO MAGALHÃES



Gazeta do Cenjor
14 de Novembro a 22 de Novembro de 20134|Sociedade

Antes, só eram conseguidas nos guetos. Hoje, as drogas podem ser compradas na rua, centros 
comerciais,  bares e discotecas e nos pátios das escolas. Quem as transporta e fornece também 
já não corresponde ao esteriótipo do marginal delinquente. Pode ser o rapaz da porta ao lado

“Já cheguei. Com amor”
Banalização do tráfico de drogas

Às 16h48, Filipe apanha o 
comboio em Santa Apolónia 
com destino a casa, Santarém. 
Jeans, camisola de marca e 
botas, caminha sem pressa pelas 
carruagens à procura de um 
lugar. Na mochila está cosido o 
emblema do Instituto Superior 
de Engenharia de Lisboa (ISEL). 
Ninguém dirá que aquele 
estudante de 19 anos, pode ter 
dentro da mochila alguns quilos 
de drogas para vender. 

“Agora já não, mas no princípio 
ficava muito nervoso quando 
saía de casa, parecia que todos 
estavam a olhar para mim. 
Mesmo quando trazia pouca 
coisa, a mochila parecia muito 
pesada. Acho que era mais o peso 
da minha consciência”, sussurra 
ele, convicto de que é necessário 
manter as aparências. “Neste 
meio não podemos saber nada. 
Há uma hierarquia de lei da selva 
e a única coisa certa é que um dia 
vou receber uma mensagem e 
então aí faço o meu trabalho”.

Tudo começou em Setembro do 
ano passado, quando ingressou 
no ISEL e recebeu o telefonema 
de um amigo. A pergunta era 
simples, e a resposta foi um rápido 
sim. No dia seguinte recebeu 
uma mensagem de um número 
desconhecido, apenas com uma 
hora, um local e um nome: Tiago. 
“Sentei-me à espera e ele veio 
ter comigo. Disse que o patrão 
tinha mandado dinheiro para 
comprarmos mochilas iguais. 
Depois almoçámos e ele explicou-
me tudo.” A partir desse dia, Filipe 
e Tiago partilham mochilas e 
segredos. 

O processo,  
o correio e o código
Durante a semana, Filipe espera 
uma mensagem de Tiago, 
simplesmente com uma data, 
hora e local. “Normalmente são 
cafés ou centros comerciais, 
onde há muita gente e barulho. 
Eu levo a mochila vazia e ele 
leva a mochila igual mas com 
o produto.” Passado mais de 
um ano, já se conhecem o 
suficiente para passar horas numa 
esplanada. “É difícil conhecer 
as pessoas neste meio, temos 
sempre uma mira apontada a 
nós se algo corre mal, por isso 
temos de confiar um no outro.” 
Quando a conversa acaba, as 
mochilas aos pés da mesa são 
habilmente trocadas. No fim das 
aulas de sexta-feira, Filipe arruma 

Reportagem
Ana Teresa Lopes

a mochila com o básico que um 
estudante leva para casa, e junta-
lhe a embalagem selada entregue 
por Tiago. 

Durante este tempo, nunca 
souberam o nome do patrão. 
“Só poucas pessoas o conhecem 
para além do dealer e são essas 
pessoas que tratam do negócio no 
estrangeiro. Nunca me explicaram 
e eu não faço perguntas, 
mas a verdade é que chegam 
encomendas quase todas as 
semanas. Eu sou apenas o correio, 
a única coisa que tenho de fazer 
é esperar por uma mensagem e 
trazer a mochila com cuidado.”

Chegado à estação de 
Santarém, Filipe pega no 
telemóvel e escreve a seguinte 
mensagem: «Já cheguei. Com 
amor, F.». Mas o destinatário não é 
o mais esperado. “Começou tudo 
com uma brincadeira e acabou 
por ficar o código. O que acabei 
de fazer foi informar o dealer que 
cheguei e tenho a droga.” Agora 
Filipe só tem de aguardar uma 
resposta. Quando se encontrarem, 
o seu serviço vai ser pago em 
notas ou em gramas.

O dealer e a crise
Um dealer é quem vende 
droga em pequenas porções. 
Este vendedor pode também 
ser chamado “passador”. Mas 
Eduardo não gosta de nenhum 
destes termos. “O meu nome 
é Eduardo. Lidar com a droga 
é apenas aquilo que faço, não 
define quem sou”. Porém este 
rapaz de 23 anos, bem integrado 
e natural de Torres Novas, é o 
responsável pela venda de droga 
entre a sua cidade e Santarém. 

Diz entre risos que sem o 
auxílio de uma agenda e um 
telemóvel exclusivo, o negócio 
não seria possível. “Acabei o 
12º e já vendia umas coisas em 
negócios pequenos. Mas nunca 
consumi, experimentei e não 

gostei. E depois percebi que se 
arriscasse podia ganhar uns bons 
trocos”, afirma, ao mesmo tempo 
que realça que esta não é a sua 
profissão, mas sim um part-time. 

Quem conhece Eduardo, 
considera-o um dealer diferente. 
Não consome, não bebe, está 
empregado, usa fato e gravata e 
vive com a namorada no centro 
da cidade. “Não tenho uma vida 
dupla, estamos em crise, não sou o 
único a ter mais que um trabalho.” 
E, destaca, “desde que se tenha 
cabeça, faz-se tudo na boa”. 

A conversa volta ao processo 
de compra e venda das drogas. 
“É como tudo, existe quem 
venda e quem compre. É feito 
no submundo da sociedade 
porque ainda é ilegal, é tudo 
muito mais complicado e caro. 
Mas as pessoas não deixam de 
consumir só por isso”. Sabe que 
os pedidos vão mudando, agora 
os mais frequentes são cocaína, 
cannabis e erva, LSD, cogumelos, 
heroína e ecstasy. E que as vendas 
crescem durante o Verão, talvez 
por “terem mais tempo livre”, já 
que “as drogas são as mesmas: 
as mais leves, mais baratas, mais 
acessíveis”.

Um consumo ilícito na margem 
de qualquer esplanada ou saída 
nocturna exige um código 
próprio. Eduardo explica entre 
sorrisos: “Então, pó significa 
pólen, bula é bolota, verde é 
erva. Quando querem fazer 
encomendas, perguntam se tenho 
cena ou se dá para falar comigo 
dez minutos, o que significa que 
querem dez euros de qualquer 
coisa. O mais engraçado até hoje 
foi mesmo perguntarem se tinha 
água em casa e se podiam ir lá 
tomar banho, porque podiam 
ir buscar lá a casa o produto”. A 
banalização do consumo ainda 
vive reservas de expressão do 
ilícito, afinal o segredo será 
sempre a alma do negócio.

ABC de consumos em 2013

A cannabis continua a ser 
a droga mais utilizada em 
Portugal, maioritariamente por 
jovens e em grupo. O número 
de mortes causadas por 
tabaco é de 435 mil por ano, 
por álcool é de 85 mil mundial. 
Até hoje, a cannabis não 
causou mortes diretas. 

Dos 15 aos 64 anos, o 
uso de drogas tradicionais 
(heroína e cocaína) mantém-
se, mas aumenta o consumo 
de substâncias psicoativas e 
o abuso de medicamentos 
de prescrição. Os EUA  são o 
maior mercado de cocaína 
do mundo. O uso de 
metanfetaminas atingiu um 
novo recorde de 123 toneladas 
vendidas. O Afeganistão é o 
maior produtor/cultivador de 
ópio a nível mundial. 

O consumo de heroína 
pode chegar aos 75 euros 
por dia para manter o vício. O 
valor real de uma substância 
ilícita não ultrapassa o da 
farinha ou do açúcar. O preço 
elevado deve-se aos subornos 
e transporte, por ser ilegal. O 
tráfico internacional de drogas 
começou na década de 
70, expandindo-se em 1980, 
devido à crise mundial.

LSD Cápsulas, comprimidos, 
cristais ou forma líquida e 
incolor e sem cheiro que pode 
ser depositada num cubo de 
açúcar. Provoca efeitos na 
perceção (tempo, espaço, 
visão, tacto, cheiro e som) e 
alucinações (30 a 90 minutos 
depois do consumo) que 
dependem da quantidade 
tomada, expectativa e 
personalidade do consumidor 
que pode sentir-se como “dono 
do Universo”. Uma dose custa 
entre 5 e 20 €. 
 
Heroína Pó branco, baseado 
em morfina, mas em Portugal é 
acastanhado porque contém 
cafeína. Provoca uma euforia 
pacífica e desprendimento 
da realidade, baixando a 
ansiedade, a tristeza e a 

dor. É considerada a droga-
rainha, responsável por 
forte dependência física e 
psicológica. Entre 50 a 100 
euros por grama, mas se for só 
“pó de talco” pode custar 30 
euros.  
 

Ecstasy Comprimidos 
com formas e símbolos, 
consumo associado ao 
mundo das raves.  Elevado 
grau de “euforia excitada”. 
As sensações musicais, de 
contacto físico, empatia e 
aceitação de pessoas são 
potenciadas (efeitos 20 a 40 
minutos depois da toma, e 
mantêm-se por três a quatro 
horas). Entre 10 e 25 euros por 
comprimido.

Cocaína Pó branco ou 
cristalizado, o chamado 
crack, droga “gulosa”. Usada 
por adolescentes de classes 
sociais mais favorecidas e por 
yuppies. Inibe a timidez, facilita 
as associações de ideias e 
exalta o espírito, o bem-estar e 
a sociabilidade, diminui o sono 
e o apetite (efeito logo após 
consumo, dura cerca de duas 
horas). Entre 40 a 125 euros a 
grama. 

Erva Marijuana, haxixe, 
cannabis, maconha fumada 
em charros, cachimbos ou 
misturada em bolos. Exaltação 
intelectual desprendida da 
realidade e estimulação 
sensorial, aumento rápido da 
frequência cardíaca (efeitos 
duram duas a seis horas). Entre 
2,5 a 10 euros a grama.  

Fontes: Agência LUSA e “Avaliação da 
ameaça da criminalidade organizada” 
da Europol e mercado nacional  

ANA TERESA LOPES
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Casa abandonada em Droitwich, no Reino Unido

Uma casa de campo foi abando-
nada há mais de 23 anos, após a 
morte de um dos proprietários, 
em Droitwich, no Reino Unido. 
Hoje, passadas mais de duas 
décadas, uma visita ao espa-
ço que, noutros dias, serviu de 
habitação, permite perceber o 
impacto da sociedade actual no 
ambiente do planeta.

Depois da morte da esposa de 
David Howells, o proprietário 
de uma antiga casa rural, este 
abandonou-a de um dia para 
o outro deixando lá todos os 
seus pertences. Assim, ficaram 
na habitação os automóveis 
da família, a roupa, comida, 
electrodomésticos, tecnologia, 
abandonados à exposição dos 
elementos. Howells “fugiu” 
apressadamente da casa igno-
rando o impacto dos materiais 
sem manutenção no meio am-
biente. A casa foi invadida pela 
natureza, mas os produtos que 
por lá permanecem, em estado 
de acelerada degradação, vão 
deixar uma forte pegada ecoló-
gica.

Segundo os vizinhos, o anti-
go dono do imóvel mora perto 
da casa, agora, em ruínas. Este 
terá herdado a propriedade 
do seu pai, mas não a colocou 

O peso do desperdício 

Guilherme de Sousa

Qual o impacto no ambiente de uma vida inteira a consumir recursos sem freio, acumulando  
milhares de produtos, desde eletrodomésticos a gadgets e automóveis? Nos arredores de Droitwich, 
no Reino Unido, há um bom retrato da verdadeira pegada ecológica mundial se não houver mudança  
nos comportamentos de consumo

à venda nem terá regressado 
ao espaço para reciclar o que, 
entretanto, se transformou em 
lixo electrónico e outros ma-
teriais residuais afim de evitar 
prejudicar o ambiente e a saú-
de pública.

Se o estado do interior da 
habitação não é indiferente e 
causa preocupação aos vizi-
nhos, já as lixeiras e esgotos 
de lixo electrónico e automó-
veis que existem em todo o 
mundo, muitos deles visíveis 
do espaço, podem manchar a 
reputação de uma sociedade 
civilizada.

A cidadania ativa exige cada 
vez mais uma melhoraria da 
sustentabilidade de cada bair-
ro através da reciclagem e ou-
tros gestos simples.
Para mais informações:
http://greensavers.sapo.
pt/2013/11/20/

As autoridades policiais andam 
em busca do paradeiro de três 
homens que fugiram do estabe-
lecimento prisional de Castelo 
Branco no dia 17 deste mês e 
que feriram três guardas no de-
correr da fuga. 

Os três reclusos que escapa-
ram têm idades compreendidas 
entre os 27 e os 55 anos e dois são 
residentes em Castelo Branco e 
outro é da zona de Avis, Portale-
gre. Um deles cumpria pena por 
homicídio, e já antes tinha sido 
condenado pelo mesmo crime, o 
segundo por tentativa de homicí-
dio e o último por furtos e burlas. 
A fuga decorreu perto das 19 ho-
ras, quando os presidiários eram 
conduzidos para a ala do esta-

Ruben Valente

Reclusos fogem e atacam três guardas
Estabelecimento prisional de Castelo Branco

Numa prisão de Castelo Branco três indivíduos alegadamente perigosos conseguem evadir-se e continuam a monte após cinco dias.  
As condições de segurança da prisão podem ser reavaliadas, enquanto a APAR considera a fuga um reflexo de negligência

belecimento em que iam jantar. 
Durante esse trajeto, que inclui 
a passagem por uma das quatro 
portarias internas da prisão, os 
fugitivos agrediram três guardas 
com violência, um com uma 
chave de fendas e os outros fo-
ram alvos de murros e pontapés.  
Os guardas seguiram de ime-
diato para o Hospital de Castelo 
Branco, onde já tiveram alta.

De acordo com a agência 
Lusa, a Associação Portugue-
sa de Apoio ao Recluso (APAR) 
considerou que a fuga dos três 
indivíduos foi consequência de 
negligência. “Qualquer fuga é re-
flexo de negligência e neste caso 
é claro que houve uma nítida ne-
gligência dos guardas prisionais, 
mas agora, em vez de o assumi-
rem, estão a usá-la para exigi-

rem mais meios e mais guardas”, 
sublinha o secretário da APAR. 
Por outro lado, em declarações 
ao PÚBLICO, o presidente do 

Sindicato Independente do Cor-
po da Guarda Prisional, Júlio 
Rebelo, referiu que durante a 
noite, a portaria principal que 

dá acesso ao exterior da ca-
deia encontra-se sem nenhum 
guarda e que ao todo existem 
14 guardas para 130 reclusos. 
“Este estabelecimento prisional 
tem condições peculiares de 
funcionamento. 

Os reclusos têm de passar  
por uma das portarias internas 
para irem para o espaço em que 
jantam. Isso demonstra a falta 
de condições de segurança nes-
te estabelecimento, onde tam-
bém escasseiam guardas. Há 
postos na cadeira para os quais 
já não são destacados guardas.  
Nós sabemos isso, mas os re-
clusos também o sabem e 
aproveitam essas debilidades. 
Já esperávamos que algo seme-
lhante fosse acontecer”, lamentou  
ainda.

O estado do interior da habitação  
e as lixeiras e esgotos de lixo electrónico 
e automóveis não é indiferente e causa 
preocupação aos vizinhos

Estabelecimento prisional de Castelo Branco

DR
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Paulo 
Pimenta 
Habitat   
“O projecto 
“Na casa 
de”, em 
Campanhã, 
com um 
retrato da 
casa da dona 
Laurinda, de 
64 anos, que 
a descreve 
como “um 
sítio da 
doença e da 
tristeza”

Leonardo Negrão Bem-Estar  Momento de alegria, mesmo com poucos recursos
Manuel Roberto Xenofobia “Estrangeiros sempre, 
mesmo na terra onde nasceram”

Carla Carvalho Tomás Governação “Enquanto se 
desenvolve o manifesto “15M – iDemocracia real 
ya!”, a realidade acontece”

Nuno Ferreira Santos Justiça “Muro que separa 
os palestinianos em Belém do resto do mundo”

Manual de sensibilização sobre vários mundos exposto na Assembleia da República 

O projeto “Alfabeto do Desen-
volvimento” é o resultado de 
uma parceria entre três organi-
zações distintas e, por isso, com 
objetivos diferentes: uma orga-
nização não-governamental, a 
Associação para a Cooperação 
Entre os Povos (ACEP), um cen-
tro de investigação universitária, 
o CEsA e uma associação volta-
da para o desenvolvimento lo-
cal, a InLOCO.  

A ideia era associar cada letra 
do alfabeto a um conceito e le-
var pessoas de diferentes áreas 
a descrevê-lo. Assim, cada con-
ceito acabou por ser descrito 
por dois textos, um jornalísti-
co e outro de investigação, e 
ilustrado por uma fotografia, 
privilegiando-se desta forma a 
diversidade de pontos de vista. 
Não se pretende obter nenhu-
ma definição rígida, mas sim 
estimular o debate e sensibi-
lizar para o tema, procurando 
atingir diferentes públicos entre 
si e levá-los a discutir conceitos 
como bem-estar, liberdade, jus-
tiça ou voz. O “Alfabeto do De-
senvolvimento” foi financiado 
por Camões – Instituto da Coo-
peração e da Língua e co-finan-
ciado pela Fundação Portugal/
África e pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia.

 “O que pretendíamos era 
produzir material de qualidade 
que interessasse ao público em 
geral, mas também à academia. 
Conseguimos isso, de facto, e há 
inclusivamente professores uni-
versitários a utilizar o manual 
nas suas aulas”, sublinha Liliana 
Azevedo, gestora de projetos da 
ACEP. Todos os conteúdos estão 
disponíveis no site do projeto, 
incluindo o livro, para quem os 
quiser consultar, sem mais en-
cargos.

Este projeto, que teve início 
no ano passado, já tinha um 
roteiro definido, mas acabou 
por ter continuidade no tempo. 
Uma das características desta 
iniciativa é também a sua itine-
rância. Para além de já ter pas-
sado por dez pontos do nosso 
país, já chegou a outros países, 
como Guiné Bissau e S. Tomé. A 
temática da exposição, acolhida 
pela Assembleia da República, 
também promoveu debates com 
a intervenção de vários deputa-
dos. No próximo mês, “Alfabeto 
do Desenvolvimento” viaja até 
à Universidade de Aveiro, mas 
basta um simples contacto com 
a ACEP para poder levar este 
projeto de reflexão a qualquer 
lugar.

O desenvolvimento de A a Z

Filipa Nunes Piteira

Juntar fotógrafos, jornalistas e especialistas desconhecidos entre si e desafiá-los a descrever um conceito. 
Foi assim que surgiu o “Alfabeto do Desenvolvimento”, um manual de sensibilização onde se exploram  
26 leituras sociais. A ação conta ainda com debates e exposições no país e no estrangeiro
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Color Run, a corrida-sensação deste ano revela a aposta de inovação

Projecto de voluntariado e eventos ganha visibilidade nacional

Em tempos de crise social e co-
lapso económico, o voluntariado 
deixou de ser, apenas, uma forma 
de ajuda ao próximo e ocupação 
de tempos livres e adoptou uma 
vertente mais empreendedo-
ra, assumindo-se muitas vezes 
como rampa profissional e de 
cidadania. E já são várias as as-
sociações de voluntariado que 
têm vindo a surgir em diversos 
pontos do país, do Porto ao Alen-
tejo, que defendem bem-estar 
social, cidadania e solidariedade. 
O Projecto Marginal – Associação 
Cultural quer “apresentar no-
vas regras, ir além do existente”, 
atingir novas franjas e criar novas 
realidades proporcionando às 
pessoas experiências inovadoras 
com o seu assumido projecto de 
voluntariado. 

A Marginal Voluntariado e a 
Marginal Eventos são agora duas 
vertentes do Projecto Marginal, 
que ainda se faz acompanhar de 
uma terceira, a Marginal Aventu-
ra. Estas secções vão-se auxilian-
do e completando mutuamente, 
encontram-se as três no activo, 
sendo que o voluntariado tem 
sido a secção com maior cres-
cimento. “Tudo nasceu da in-
cessante vontade de concretizar 
ideias”, afirmam quase em unísso-
no os responsáveis pelo projecto, 
Miguel Lopes e Pedro Pereira. 

A associação deu os primeiros 
passos em festas outlaw, como 
os próprios as caracterizam, em 
2004, no coração da cidade de 
Lisboa. A ideia era inovadora 
para a época porque trazia festas 
para espaços alternativos, nas 
quais géneros musicais como o 
grundge e    punk-rock ecoavam 
em salas, igualmente imprová-
veis. A tendência afirmou-se e já 
passou por vários locais de culto, 
como Musicbox, Santiago Alqui-
mista, Europa, ou, ainda, igrejas 
da capital.

A ligação às artes, à música, 
ao cinema e a eventos culturais 
desde o início que era inegável. 
Vários foram os concertos e as ex-
posições que produziram e, ain-
da, as curtas e longas-metragens 
que fizeram questão de exibir 
nas festas que organizavam ou 
as corridas-aventura e eventos 
temáticos que criaram na última 
década. “O sucesso das festas 
era evidente para mais de 25 mil 
pessoas que já tinham desfruta-
do dos eventos da organização 

Voluntariado 
marginal, dizem eles

Joana Corte-Real

Elos feitos de música, cinema e arte culminam numa 
associação cultural e de voluntariado que está a concretizar 
ideias inovadoras em Lisboa e no país. Profissionalismo e 
cidadania a cruzar aventuras solidárias e empreendedoras Joana Corte-Real

Longe da vista, 
longe do estômago

Fato de protecção contra ataques de tubarões

Investigadores australianos desenvolvem um fato 
de mergulho que torna os surfistas “invisíveis” ao 
olhar de um dos predadores mais temidos da costa 
ocidental australiana

Cientistas da Universidade da 
Austrália Ocidental (UWA), em 
parceria com a Sistemas de Mi-
tigação de Ataques de Tubarões 
(SAMS), criaram um fato que 
permite tornar quem o veste  in-
visível aos olhos de um dos pre-
dadores mais temidos do oce-
ano, o tubarão. Esta tecnologia 
faz uso da constituição biológica 
da visão do animal ou, melhor 
ainda,  da falta dela. Vários es-
tudos  tem sido desenvolvidos 
sobre o tema,  que  revelam que 
os tubarões são incapazes de 
distinguir as cores, isto é, são in-
sensíveis às várias tonalidades 
que compõem a palete de cores, 
sendo, por vezes,  difícil para o 
predador marinho ver para além 
do preto e do branco.

A ideia do projeto surgiu no 
âmbito dos ataques ocorridos 
desde 2010 pelas presas deste 
animal na costa ocidental austra-
liana, que vitimizaram  mais  de 
dez  indivíduos.  O grande ob-
jectivo destes fatos é diminuir, 
consequentemente,  os ataques 
dos tubarões, naquela que é, 
atualmente, considerada a costa 
mais mortal do mundo devido 

O fato “diverge” que se foca em distrair o tubarão com as suas riscas 
pretas e brancas e o “elude” que procura camuflar o utilizador, 
através do seu padrão tigresa em  tons de azul e branco
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a estas ocorrências. Foram de-
senvolvidos dois tipos de  fatos 
o “elude”,  que tem como função 
camuflar o utilizador, efeito con-
seguido através do seu padrão 
tigresa em   tons de azul e bran-
co, e o “diverge” que se foca em 
distrair o tubarão, emitindo si-
nais de perigo pelo seu padrão, 
às riscas pretas e brancas.

“Fazemos com que o animal 
pense que o fato é nocivo para 
ele, algo que o repele”,  afirma 
Shaun Collin, professor do Insti-
tuto Oceanográfico de UWA e res-
ponsável pelo projecto. “Os pro-
gressos obtidos foram possíveis 
devido ao tempo de observação 
do comportamento dos animais, 
descobrindo como os enganar 
e iludir”,  esclarece o cientista.Os 
fatos serão sujeitos a novos testes 
visto, ainda, só ter sido provados 
em águas onde apenas habitam 
tubarões-tigre, ou seja, a cos-
ta ocidental-norte da Austrália. 
Estima-se que o preço médio 
dos  fatos  invisíveis será  cerca de 
500 dólares, valor que se traduz 
em 380 euros. A empresa respon-
sável pelo produto, Shark Attack 
Mitigation Systems, promove a 
venda deste novo equipamento à 
prova de tubarão.

Marginal Eventos”, referem os 
responsáveis. 

Como parte integrante da equi-
pa de um dos festivais de cinema 
independe português, o Festival 
IndieLisboa, que se encontrava 
a dar os primeiros passos, surgiu 
a oportunidade de organizarem 
as festas de abertura e encerra-
mento das exibições de noite e do 
mesmo. Com o êxito das festas e 
acrescida capacidade de organi-
zação de projectos, novas propos-
tas começaram a surgir e o volun-
tariado foi uma consequência do 
sucesso de grandes eventos. 

Voluntariado, como o próprio 
nome indica, é a participação de 

forma de forma livre e voluntária 
na resolução de problemas que 
afectam a sociedade em geral, 
este pode traduzir-se na relação 
solidária com o próximo. Neste 
registo de participação, os volun-
tários do Projecto Marginal têm o 
valor despendido em transportes 
e alimentação assegurado.

Assim, o primeiro evento em 
que o Projecto Marginal – Asso-
ciação Cultural se estreia como 
Marginal Voluntariado é o fes-
tival de cinema, IndieLisboa. A 
partir dai, Miguel Lopes e a equi-
pa puderam somar consideráveis 
eventos de grande dimensão, nas 
mais diversas áreas, sendo que, 
o cinema e a música são as cen-
trais. Festivais de cinema como 
DocLisboa, IndieLisboa e ainda 
Lisbon & Estoril Film Festival 
constam na carteira de projec-
tos ao lado de eventos musicais 
como o Rock in Rio, Festival Pa-
redes de Coura e Optimus Prima-
vera Sound. 

A Marginal Voluntariado não 
se deixou ficar apenas pelas duas 
áreas referidas e tem vindo a ex-
perimentar conceitos alternati-
vos como os festivais de design e 
arquitectura. A recente edição do 
Festival In e as corridas-aventura 
como a Corrida do Pijama, o Nig-
th Run e a sensação deste ano, a 
Color Run, revelam a sua aposta 
de inovação em todo o país. Em 
simultâneo, garantem assistência 
técnica em concertos de grandes 
ícones da cultura musical como 
os U2. Mais de 25 mil pessoas já 
passaram pelos eventos desta 
organização e outras 25 mil pa-
recem estar previstas. “Este é um 
número que, sem dúvida, prome-
te continuar a aumentar levando 
o que há de melhor na cultura a 
vários pontos do país”, garantem 
os voluntários no projecto.

Mais de 25 
mil pessoas 
já passaram 
pelos eventos 
do Projecto 
Marginal e 
outras 25 
mil parecem 
estar previstas 
tendo em 
conta a adesão 
anterior
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A população filipina pede ajuda internacional como resposta às suas necessidades de comida,  
combustível, medicamentos e abrigos

Estrada submersa  
na Sardenha

Apesar dos esforços locais e internacionais para o controlo da situação, 
a ajuda humanitária continua a não chegar às vítimas do tufão Haiyan, 
devido à devastação dos acessos no arquipélago asiático

Rasto de destruição 
no paraíso

Ajuda humanitária mobilizada na resposta ao tufão nas Filipinas

Várias missões humanitárias 
oriundas da Austrália, Nova Ze-
lândia e Estados Unidos deslo-
caram-se até às Filipinas para 
responder às necessidades das 
populações devastadas pelo tufão 
Haiyan que vitimou a região no 
início do mês. A Comissão Euro-
peia e o Reino Unido anunciaram 
o donativo de três milhões de 
euros e 5,9 milhões de euros res-
pectivamente. A Austrália dispo-
nibilizou dez milhões de dólares 
australianos enquanto os Estados 
Unidos doaram equipamento 
médico e de socorro para as víti-
mas. 

Apesar da maioria das provi-
sões e medicamentos necessários 
já se encontrarem na ilha de Leyte, 
local onde a situação apresenta 
maior gravidade, o transporte dos 
mantimentos para a periferia e 
áreas remotas tem-se demonstra-
do quase impossível. A situação 
agrava-se pelo facto de o aeropor-
to da cidade não se encontrar em 
funcionamento já que foi destruí-
do pela tempestade. 

Segundo Mark McCarthy das 
Nações Unidas (ONU), “a enver-
gadura da tragédia é de tal gran-
deza, que ninguém poderia ter 
ajudado no dia um. Por isso, o que 
se passa é que a máquina está a 
funcionar. A comunidade huma-
nitária está a mobilizar-se”. Mas a 
ONU prevê que vai demorar mui-
to tempo para que a situação este-
ja completamente controlada. 

Milhares de habitações foram 
destruídas e muitos locais estão 
sem acesso e com falta de elec-
tricidade e água potável, desde 7 
de Novembro, nas Filipinas após 
o tufão Haiyan. A cidade mais 
afectada foi Tacloban, capital da 
ilha de Leyte, onde foi declarado 
o estado de emergência e reco-
lher obrigatório. Com ventos que 
ultrapassaram os 300 quilómetros 
por hora e chuvas torrenciais, o 
ciclone tropical marcou a sua pas-
sagem com destruição, arrasando 
várias partes do país. 

Custos incalculáveis
O relatório governamental de 
11 de Novembro aponta para as 
2500 vítimas mortais e mais de 
um milhão de pessoas deslocadas 
das suas habitações que se en-
contram abrigados em escolas e 
pavilhões desportivos. No mesmo 
relatório foram ainda menciona-

Marta Macedo

das 38 pessoas desaparecidas e 71 
feridas. Porém, segundo a CNN, 
“Os custos, em vidas humanas, 
edifícios e infra-estruturas são 
para já impossíveis de calcular. A 
todo o momento são encontrados 

mais cadáveres, nas praias, nas 
ruas”. 

O Presidente das Filipinas, 
Benigno Aquino, começou por 
afirmar que o número de vítimas 
mortais não excedia os 2.500, mas 
o responsável pela polícia de Ta-
cloban, Elmer Soria, mencionou 
ao Guardian, que após uma reu-
nião com o governador, o número 
de vítimas era muito superior ao 
previamente calculado, princi-
palmente na província de Leyte, 
faltando ainda análise de muitas 
outras regiões incomunicáveis. 

Na capital da ilha de Leyte, os 
feridos estão a ser tratados no que 
resta de um hospital local, situ-
ação agravada pela falta de mé-
dicos e medicamentos. O crime 
e os roubos marcam um cenário 
de falta de comida e de água para 
aqueles que lutam pela sobre-

vivência. O risco de epidemias 
aumenta pela deposição dos cor-
pos das vítimas nos escombros 
da cidade pela falta de material 
para resolver a situação. “Ainda 
há corpos espalhados pelas ruas. 
Mas agora pelo menos estão em 
sectores onde o departamento 
de saúde tem sacos para a colhei-
ta”, referiu à Reuters Ian Norton, 
chefe de uma equipa de socorro 
australiana.

Devido à destruição dos aces-
sos, a população que procura so-
corro tem de percorrer penosas 
distâncias até aos locais de auxí-
lio. Os sobreviventes vivem uma 
situação de insegurança e o aban-
dono da cidade é encarado como 
a melhor possibilidade de sobre-
vivência. Em declarações à BBC, 
o congressista Martin Romualdez, 
alegou que a tempestade tinha 
devastado a cidade, acrescentan-
do que “os moradores da região 
estão a perder a esperança”. 

O tufão Haiyan está apontado 
como um dos maiores a atingir a 
Terra e o seu rasto destrutivo foi 
comparado ao tsunami na Ásia 
em 2004 pelas Nações Unidas. 
Após a sua passagem pelo ar-
quipélago das Filipinas, marca-
do pela destruição e sofrimento, 
dirige-se agora para o Vietnam e 
Sul da China, onde segundo o jor-
nal El Mundo já 600 mil pessoas 
foram evacuadas das suas áreas 
de residência como medida de 
precaução. 

Com ventos 
de cerca de 
300 km/hora 
e chuvas 
torrenciais, 
o ciclone 
tropical 
marcou a sua 
passagem com 
destruição

Chuvas na Sardenha

Ciclone  
mata  
18 pessoas

As inundações na ilha de Sarde-
nha, Itália, mataram pelo me-
nos 18 pessoas. Na madrugada 
de 19 de Novembro, o ciclone 
Cleópatra atingiu a pequena 
ilha e causou vários estragos 
materiais. Em apenas 24 horas 
choveu o equivalente a seis me-
ses.

Durante a noite, o Cleópatra 
fez as águas dos rios subirem e 
causarem inundações. O ciclo-
ne, aliado à chuva torrencial 
repentina que se abateu so-
bre a região, esmagou carros, 
destruiu uma ponte, os rios 
transbordaram e houve desli-
zamentos de terras. O trânsito 
nas estradas e ligações ferrovi-
árias foi cortado em várias re-
giões, no entanto os aeroportos 
da ilha continuam a funcionar, 
mas com interrupções. 

A área mais afetada foi a cida-
de de Olbia, no nordeste da ilha, 
onde há registo de seis vítimas, 
deslizamentos de terra, colapso 
de pontes e cortes de luz. Cerca 
2500 pessoas da região de Olbia 
foram evacuadas de casa. As ci-
dades e áreas rurais registaram 
interrupções no fornecimento 
de eletricidade e as escolas es-
tão temporariamente fechadas. 
No total, o ciclone Cleópatra 
terá afetado mais de 20 mil pes-
soas, segundo as estimativas da 
Proteção Civil italiana

Centenas de habitantes já se 
mostraram solidários e recorre-
ram ao facebook para disponi-
bilizar as suas casas para aco-
lher os desalojados. O Governo 
italiano já declarou estado de 
emergência na Sardenha, de-
pois de se ter reunido e dispo-
nibilizado 20 milhões de euros 
para ajudar na reabilitação da 
ilha. “Estamos em alerta máxi-
mo. Não víamos uma situação 
tão extrema, talvez, há décadas, 
nomeadamente porque afetou 
toda a ilha”, afirmou Giorgio Ci-
calo, responsável pela proteção 
civil local.

De acordo com as previsões 
meteorológicas, o mau tempo 
continuará durante vários dias.

Marta Gonçalves

FOTOS: DR
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“Um ano em política é uma eternidade” desabafa Durão Barroso

As recentes declarações do papa 
Francisco I a favor do combate 
à corrupção e contra os “falsos 
cristãos” geraram “nervosis-
mo” na máfia calabresa. Quem 
o garante é Nicolaum Gratteri, 
um procurador italiano respon-
sável pelos processos-crime da 
N’Dranguetta. Segundo Graut-
teri, “eles rezam antes de matar 
e pedem proteção divina”, mas 
isso não os impede de come-
ter crimes e de parar a ação do 
Papa se acharem necessário. 

O papa que assumiu o cargo 
a 13 de Março deste ano defen-
de o desmantelar dos centros 
de poder económico no Vatica-
no e a condenação pesada de 
crimes sexuais e financeiros. A 
mudança foi colocada em práti-
ca através da publicação de um 
conjunto de regras de combate à 
lavagem de dinheiro que levou à 
criação do Comité de Segurança 
Financeira do Vaticano. A coni-

Gonçalo Formiga

Papa na mira da máfia italiana
N’Drangueta atenta às reformas de Francisco I 

A aposta de Francisco I numa sociedade transparente e não corrupta está a agitar os líderes da máfia calabresa. 
O aviso veio de um procurador italiano que conhece os negócios da N’Dranguetta no seio do Vaticano 

DR

Guiné-Bissau

Rede de 
tráfico de 
menores

Uma rede de traficantes tentou 
transportar ilegalmente 61 me-
nores da Guiné-Bissau para a 
Gâmbia. As crianças transporta-
das, com idades compreendidas 
entre os quatro e os dez anos, 
foram salvas pela Guarda Nacio-
nal da Guiné-Bissau na passada 
semana, após terem ficado mais 
de dez horas à fome e à sede. 

O líder dos angariadores, na-
tural da Gâmbia, contou com 
o apoio de guineenses e con-
venceu os pais a entregarem os 
seus filhos com a promessa de 
que teriam uma boa educação 
e melhores condições de vida. 
As crianças estariam a ser ob-
servadas desde o início do mês, 
quando o grupo de traficantes 
começou a preparar a ação.

No dia em que foram salvas 
pelas autoridades, as vítimas 
passaram a noite numa unidade 
de alojamento, onde receberam 
o apoio de organizações huma-
nitárias que trabalham na região. 
Foram depois transferidas para 
o escritório das Nações Unidas 
onde contam com a ajuda do 
Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF) enquanto 
aguardavam pela chegada dos 
pais. Das crianças resgatadas, 
pelo menos duas apresentavam 
sinais de doença e estavam “psi-
cologicamente abaladas” referiu 
Mussá Indjai, responsável pelo 
Comité de Prevenção de Tráfico 
de Seres Humanos. 

Longo historial  
de extrema pobreza
Este é o caso mais recente de 
um longo historial de tráfico de 
menores, que resulta de uma 
situação de pobreza extrema e 
isolamento de famílias. Muitas 
vezes sem água, luz ou acessos 
seguros, estas aldeias pobres 
e vulneráveis não têm conhe-
cimento das normas e da lei, o 
que as torna presas fáceis para 
os angariadores. Para agravar a 
situação, não existem registos de 
nascimento das crianças, o que 
facilita o tráfico.

O representante em Bissau da 
UNICEF, Abubacar Sultan, re-
velou numa conferência de im-
prensa dia 16 de Novembro que 
“as crianças vão ser entregues 
aos pais segundo um termo de 
responsabilidade”. Os pais serão 
obrigados a comparecer perio-
dicamente às autoridades para 
impedir que a situação se repita. 

Os principais suspeitos en-
contram-se neste momento de-
tidos em Buba, a Sul da Guiné, 
onde são acusados de tráfico de 
menores e outros crimes, aguar-
dam agora o desenvolvimento 
do processo, que está entregue 
ao Ministério Público. 

Marta Macedo

Durão Barroso pode sair da Comissão Europeia

Em entrevista ao canal francês 
LCI, Durão Barroso, explica que 
chegou à altura de passar o tes-
temunho, no que toca à presi-
dência da Comissão Europeia. 
Eleito em 2004, sucedendo ao 
italiano Romano Prodi, termi-
nará o mandato em Outubro do 
ano que vem, quando celebrar 
dez anos de presidência. Apoia-
do pelos amigos e apoiantes po-
líticos, não coloca de parte uma 
candidatura à presidência da re-
pública portuguesa. 

Deseja sucesso a quem o suce-
der, prometendo total empenho, 
garantindo que está “absoluta-
mente concentrado” no trabalho 
que ainda tem pela frente, “que é 
como um desporto de alta com-
petição”. Não considera ainda ser 
o momento certo para anunciar 
oficialmente a sua saída, visto 
ainda faltar um ano para o fim 
do mandato, e “um ano em po-
lítica, é uma eternidade”. Mas 
não nega que tem avaliado essa 
situação, assim como a possibili-
dade de presidir a república por-
tuguesa, tendo em conta o apoio 
que sente.

Nascido em Março de 1956, 

Belém à vista

João Santos

Ao fim de dez anos de mandato, o presidente da Comissão Europeia (CE), Durão 
Barroso, já planeia regressar a Portugal, pensando em substituir Cavaco Silva, em Belém. 
“Dez anos já chega. Dez anos é muito tempo”, afirmou o ex-primeiro ministro português 

José Manuel Durão Barroso 
licenciou-se em Direito na Uni-
versidade de Lisboa, emigrando 
depois até Genebra, na Suíça, 
onde completou o diploma em 
Estudos Europeus, assim como, 
um mestrado em Ciências Políti-
cas, na universidade local, onde 
foi também professor. Deu aulas 
de Direito na Universidade de 
Lisboa, e em 1995 foi eleito o di-
retor do Departamento de Rela-
ções Internacionais, da Universi-
dade Lusíada.

Politicamente, iniciou a sua 
carreira em 1980, tornando-se 

membro do Partido Social De-
mocrata (PSD), no qual acei-
tou três mandatos como líder 
a partir de 1999. Durante este 
período assegurou a assinatura 
do Acordo de Paz com Angola, 
em 1991, chegando à cadeira 
de primeiro-ministro em 2002, 
onde esteve dois anos. Quando 
chefiou o Governo português, 
Barroso operacionalizou medi-
das de combate ao défice orça-
mental, tornando-se impopular, 
sobretudo entre a Função Públi-
ca, pelas reformas orçamentais 
e restrições que colocou em prá-

vência da Igreja para com os de-
litos da Máfia, que alegadamen-
te gera grande riqueza, pode 
estar assim ameaçada. Um dos 
principais visados nas reformas 
apoiadas pelo papa Francisco 
I é o Banco do Vaticano, onde 
vários escândalos de branquea-
mento de capitais e violação da 
legislação abalaram a instituição 
ao longo das últimas décadas.

A N’Dranguetta é a mais in-
fluente máfia italiana, operan-
do em mais de 11 países por 
todo o mundo. Com origem na 
região sul de Itália, na Calábria, 
o grupo tem a particularidade 
de se organizar por famílias de 
sangue, ou ‘Ndrines, ao invés 
da clássica estrutura hierárqui-
ca. Entre os principais crimes 
da organização estão o tráfico 
de drogas, o rapto, a extorsão e 
a lavagem de dinheiro. 

O papa Francisco I que os-
tenta orgulhosamente um cru-
cifixo de ferro e renega o luxo, 
está assim a interferir na esfera 

de interesses do grupo crimino-
so, que nas palavras de Grauteri 
são “perigosos e podem já estar 
a planear terminar com o chefe 
religioso”. Nos últimos 100 anos, 
dez papas ocuparam o cargo de 
máximo líder religioso da Igreja 
Católica e dois faleceram du-
rante a permanência. A primei-
ra vítima foi Pio XI e a segunda 
João Paulo I, sendo que em am-

bos os casos a morte foi atribu-
ída a causas naturais e não as-
sassinato, apesar das múltiplas 
teorias da conspiração que de-
fendem esse cenário. Ao longo 
do último século a mafia italia-
na foi considerada responsável 
pela morte de múltiplos juízes, 
chefes de polícia, empresários, 
jornalistas, promotores de jus-
tiça, e membros do governo. 

tica. A demonstração de apoio 
à invasão americana do Iraque, 
em 2003, contrariando a opinião 
pública, marca igualmente o seu 
desempenho.

Seguiu-se o primeiro mandato 
na presidência da CE e, em 2009, 
foi reeleito, com maioria absolu-
ta, sofrendo um ano de 2005 algo 
complicado, com o “não” da Ho-
landa e da França à Constituição 
europeia. Pelo meio, destaca-se 
o facto de ter sido um dos maio-
res apoiantes e impulsionadores 
da implementação do Tratado 
de Lisboa (2007).

Ganhou reconhecimento aca-
démico internacional em men-
ções honrosas de universidades 
de referência como a de Wa-
shington, a de Roma, a Católica 
de São Paulo ou a Universidade 
Técnica de Lisboa. Entre outros 
prémios, foi considerado o “Lí-
der Global do Amanhã”, em 1993, 
pelo World Economic Forum, 
o “Europeu do Ano”, em 2006, e 
recebeu as “Chaves Honorárias” 
da cidade de Lisboa, em Maio 
de 2008. O ainda presidente da 
CE, é também o autor de várias 
publicações sobre ciência polí-
tica, relações internacionais e a 
União Europeia.

O papa argentino Bergoglio é o alvo da N’Dranguetta

DR
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O que a move é a energia de testemunhar ao vivo e em direto as vidas de outros em outros 
locais. Começou na adolescência a sonhar com viagens e promete não parar. Tudo porque o 
mundo a faz trocar o iphone pela mochila

 “Viajar? É encontrar  
o que não se procura!”

Pipa Coutinho Viajante

FOTOS: BLOG SEM COSTUMES

Pipa Coutinho, 20 anos, 
embarcou no início deste 
Outono numa viagem de oito 
meses da Palestina às Américas. 
Estudante universitária, 
congelou a matrícula no último 
ano do curso de Ciência Política 
e Relações Internacionais, 
na Universidade Nova de 
Lisboa. Para tornar este sonho 
realidade, a jovem trabalhou 
em restaurantes e em bares de 
forma a amealhar os custos da 
aventura. Depois deste retiro, 
Pipa espera trazer “um juízo 
claro e sólido do conflito, e 
factos para passar a mensagem”. 
Como tem sido a sua estada 
pela Palestina? 
Vou ficar por cá dois meses. 
Antes da Palestina andei por 
Israel, e espero ainda ir até à 
Jordânia… à turística Petra, 
mas também aos campos de 
refugiados sírios… tem sido 
uma aventura! Fui acolhida 
por uma organização activista 
pacífica e isso facilitou muito 
o acesso aos locais. Ter alguém 
que me guie no meio dos 
confrontos, que me leve a 
conhecer as famílias vítimas 
de massacres, e sobretudo 
que me ajude a discernir esta 
realidade.
O que a levou a embarcar 
nesta viagem?
Li e estudei a Palestina durante 
muito tempo e o conflito nunca 
se tornou claro. Era demasiado 
longo para ser credível, 

Entrevista
Guilherme de Sousa

demasiado escandaloso para 
continuar. Tinha de vir ver com 
os meus olhos e ouvir com os 
meus ouvidos. Nas primeiras 
horas em Hebron fui apanhada 
desprevenida pelos confrontos 
e pelo gás, e achei que tinha 
vindo parar ao meio da guerra. 
Nunca me vou esquecer do 
medo e da vulnerabilidade que 
senti.
Como tem superado o choque 
cultural?
Não tenho cá nada disso. 
É um prazer experimentar 
coisas novas e abarcá-las 
no meu quotidiano. Já estou 
acostumada a condições 
precárias e é muito difícil ter 
estomâgo para lidar com a 
realidade da violência. O mais 
fácil tem sido fumar cigarros… 
tinha deixado há um ano, mas 
fumava socialmente. Com os 
árabes é impossível porque 

estão sempre a oferecer e um 
maço de cigarros enrolados 
custa 1€!
Qual é o próximo passo depois 
da Palestina?
Como congelei a matrícula 
em Lisboa, tenho cerca de 
oito meses livres. Dois para 
o Médio-Oriente, os outros 
começam a contar a partir de 
Janeiro: atravessarei os EUA de 
Este a Oeste e rumarei ao sul 
até ao Brasil, atravessando toda 
a América central e o norte da 
América do Sul.
Quando é que isto tudo 
começou?
Quando tinha 10 anos 
decidi que antes de ir para a 
“universidade de jornalista”, ia 
um ano para África ajudar os 
outros. Não foi bem assim, mas 
a saturação da sociedade cansa-
me e revolta-me a inconsciência 
e a futilidade das pessoas. Não 

julgo nem sou nenhum “bicho 
do mato”, simplesmente é-me 
difícil lidar com isso.
O que leva uma jovem a deixar 
de estudar e fazer um gap 
year?
Eu não deixei de estudar, 
apenas fiz um interregno. 
Acabei a escolaridade 
obrigatória com boas notas e, 
atingida a maioridade, todo 
o jovem deve ir espreitar o 
mundo. Não faz diferença 
acabar a licenciatura um ano 
mais tarde ou mais cedo, e 
apetecia-me ser livre um ano. 
Viajo sozinha até porque não 
tenho companhia e porque me 
faz estar mais aberta a novas 
experiências e pessoas. 
E teve o apoio da família 
e amigos… fala com eles 
regularmente? 
Os meus pais divorciaram-se 
quando eu tinha um ano e 
sempre vivi com a minha mãe 
e padrasto. Embora sempre 
de coração nas mãos, apoiam-
me. No início porque eram 
aventuras gratificantes para o 
meu crescimento, agora porque 
é o princípio de uma carreira... 
Não como viajante, mas como 
escritora, como jornalista, 
como pessoa que anda pelo 
mundo. E sou estudante de 
Ciência Política e Relações 
Internacionais, portanto cada 
ano de viagens vale por 10 de 
universidade. Graças a Deus 
inventaram a internet, portanto 
falo tantas vezes quanto as 
desejadas!

Como conseguiu 
financiamento para estas 
aventuras?
Assim que terminei o semestre, 
comecei a trabalhar 12/14 horas 
por dia num bar e restaurante de 
praia. Entre ordenados e gorjetas, 
em seis meses consegui mais do 
que precisava, cerca de seis mil 
euros. Antes já tinha passado 
por algumas capitais europeias, 
umas boas semanas em Itália, 
nas Canárias e em Espanha, 
assim como em Marrocos e Cabo 
Verde. Também quase seis meses 
no Quénia e Tânzania no meu 
primeiro gap year, fiz um interrail 
pelo leste da Europa (da Croácia 
à Turquia), trabalhei e vivi no sul 
de França e do nosso tão belo 
Portugal só me falta os Açores!
Em que é que mudou após 
estas viagens?
Não sei se sou uma pessoa 
intrinsecamente diferente, mas 
sou certamente mais consciente 
do mundo. Seja a viver com a 
tribo dos Maasai ou com o rei 
das Arábias, precisamos de 
água, comida e um duche para 
nos sentirmos novos! Quando 
viajo não penso no que me falta, 
mas no quão grata me sinto por 
estar ali. Contacto puxa contacto 
e lá me vou safando. É muito 
importante trocar o iphone pela 
mochila!
Há alguma forma de seguir as 
suas viagens? 
Tenho um blog - semcostumes.
blogspot.pt e também os 
Diários de Viagem da Visão 
Online. Um livro há-de chegar...
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Estreia de “Parkland” em Portugal

“Parkland” é um drama/thriller 
sobre o assassinato de Jonh Fitz-
gerald Kennedy, o 35º Presidente 
dos EUA. O filme estreou ontem 
em Portugal, um dia antes do 50º 
aniversário da morte do antigo 
presidente e, ao contrário de ou-
tros filmes sobre Jonh Kennedy, 
“Parkland” retrata a perspetiva 
das pessoas que acompanharam 
o Chefe do Governo americano 
nesse dia. Charles ‘Jim’ Carrico, 
o médico que assistiu Kennedy, 
Abraham Zapruder, o homem 
que filmou o ataque, Robert 
Oswald, o irmão do assassino, 
Forrest Sorrels, o investigador 
dos serviços secretos e James 
Hosty, o agente do FBI que quase 
deteve o assassino, são os prota-
gonistas do filme.

A 22 de Novembro de 1963, 
Jonh Kennedy, acompanha-
do por Jacqueline Kennedy e a 
comitiva presidencial, partici-
pou num desfile pela cidade de 
Dallas, Texas. Cerca das 12h30 
são disparados três tiros. O pri-
meiro atinge um cidadão que 
estava a assistir à parada, e os 
outros dois acertam no Presi-
dente norte-americano. A ter-
ceira bala é fatal. 

Abraham Zapruder é um texa-
no, que tal como os outros, corre 
à procura do melhor lugar para 
ver o Presidente e a Primeira-
dama. O entusiamo é tal que 
decide filmar o momento como 
recordação, mas em vez de filmar 
o que se julga ser um aconteci-
mento feliz, acaba por gravar um 
dos ataques mais importantes 
da História mundial. É por causa 
destas imagens que se cruza com 
Forrest Sorrels, membro dos ser-
viços secretos, que, a todo o cus-
to, tenta obter a filmagem.

No hospital de Parkland, uma 
equipa aguarda a chegada de 
Kennedy. Charles ‘Jim’ Carrico é 
um jovem interno de medicina, 
que na ausência de um superior, 
é forçado a tomar as rédeas da 
emergência e a avançar com os 
tratamentos de reanimação do 
Presidente. A equipa de segu-
rança presidencial e os enfer-
meiros vão gerar o caos na sala 
de operações.

As investigações começam 
imediatamente e, em poucas 
horas, Lee Harvey Oswald é de-
tido. No filme, Robert Oswald, 
o irmão do assassino, um per-
sonagem bom e corajoso que 
tem de lidar com o mediatismo 
repentino da família é, provavel-
mente, a personagem com que o 
público vai criar maior ligação.

Por outro lado, surge James 

Revisitar a morte de Kennedy

Marta Gonçalves

“Parkland” chegou ontem às salas de cinema nacionais. O filme mostra o impacto 
da morte do Presidente na vida dos americanos e de todos os que, de uma forma ou 
de outra, se cruzaram com Kennedy no fatídico dia daquele Novembro, há 50 anos 

O Presidente popular

Hoje, 22 de Novembro, 
celebra-se o 50º aniversário 
do assassinato da morte 
de John Fitzgerald Kennedy, 
ou simplesmente, JFK. O 35º 
Presidente dos EUA nasceu em 
Brooklyn, EUA, a 29 de Maio 
de 1917, mas a sua referência 
enquanto governante ainda 
continua viva em muitos 
americanos.

Durante a Segunda Guerra 
Mundial, ficou conhecido por 
liderar o barco PT-109 na área 
do Pacífico Sul. No entanto, 
foi como membro do Partido 
Democrático e político 
aguerrido, que se destacou na 
sociedade americana sendo 
um dos grandes defensores, 
juntamente com o irmão, Robert 
Kennedy, da integração racial. 
A administração de JFK deu o 
pontapé de saída na corrida 
espacial. Em 1960, Kennedy foi 
eleito Presidente e preparava-

se para o segundo mandato 
quando foi assassinado em 
1963.

Mais do que as ideologias e 
políticas, Kennedy viu, por várias 
vezes, o nome associado a 
polémica. Exemplo disso são as 
mortes trágicas de familiares e 

os casos extraconjugais - o mais 
noticiado, mas que Kennedy 
sempre negou, foi com Marylin 
Monroe, que lhe dedicou uns 
“Parabéns, sr Presidente” muito 
reveladores da sua admiração 
pelo homem que era o líder 
ocidental do pós-guerra. M.G.

interno do hospital, o irmão do 
assassino e o agente do FBI) tece-
se uma rede de factos e reacções, 
ligadas por outras de menor di-
mensão, que ajudam a criar o 
ambiente de tensão e desespero, 
como a séria enfermeira Doris 
Nelson e excêntrica Marguerite 
Oswald, mãe do assassino.

“Parkland” não é um filme de 
grandes diálogos e interações 
entre personagens, é, essencial-
mente, um filme de emoções, 
que tenta mostrar a importância 
do dia 22 de Novembro de 1963 
na vida dos americanos.

Hosty, agente do FBI, que ao 
ver a identidade do assassino se 
apercebe que, dias antes, quase 
deteve Oswald, o que teria im-
pedido a morte do Presidente. 
Se a ‘falha’ vier a público, a re-
putação e qualidade da Agência 
pode ser colocada em causa.

Entre estas cinco personagens 
principais (o texano videoasta, 
o agente dos serviços secretos, o 

A equipa médica que socorre o 
Presidente norte-americano em 
“Parkland”, (à esquerda), o cartaz 
oficial do filme

Samuel Úria 
em concerto 
inédito

A Broadway 
aqui ao lado

Conhecido pela sua rela-
ção singular com as melo-
dias e com o seu público, 
Úria volta a surpreender 
ao apresentar “O Pequeno 
Concerto do Grande Disco” 
num especial de televisão 
inédito. Trata-se de um pe-
queno concerto que vai ser 
gravado ao vivo, para uma 
plateia de convidados, ami-
gos e alguns fãs, amanhã, 23 
de Novembro, nos Estúdios 
da Valentim de Carvalho, 
em Paço de Arcos, pelas 
17h30.

O cantor de “Forastei-
ro”, que se apresenta como 
“meio homem e meio gos-
pel, mãos de fado e pés de 
rock and roll”, está, assim, 
de regresso após ter lança-
do no início deste ano o seu 
segundo disco de estúdio 
“Grande Medo do Pequeno 
Mundo”, marcado pelas par-
ticipações de cantores como 
Manuel Cruz, Márcia e An-
tónio Zambujo. J.R.

“Broadway Baby” está em 
cena no Teatro Armando 
Cortez, Lisboa, até ao dia 30 
de Novembro. O espetáculo 
traz ao palco os irmãos Feist 
para duas horas de puro en-
tretenimento sobre a histó-
ria do musical americano. 
Henrique Feist é acompa-
nhado ao piano por Nuno 
Feist, no ano em que os dois 
irmãos celebram os seus 31 
anos de carreira.

“Broadway Baby” pre-
tende contar os primórdios 
dos musicais até aos dias de 
hoje. Alia a História com a 
música e o teatro, num espe-
táculo em que os intérpre-
tes criam uma forte ligação 
com o público. Henrique 
Feist dirige-se diretamente 
aos espetadores várias ve-
zes, tornando a plateia parte 
do espetáculo.

É, sem dúvida, um espe-
táculo musical, mas bastan-
te diferente do que aquilo a 
que o público está habitua-
do. Henrique Feist enche o 
palco ao encarnar diversas 
personagens dos clássicos 
musicais americanos, desde 
Don Lockwood em “Sere-
nata à Chuva” como Funny 
Brice de “Uma rapariga 
endiabrada”, passando pe-
los mais recentes “Grease”, 
“Mamma Mia” e “Os Mise-
ráveis”. Os bilhetes estão à 
venda nos locais habituais 
por 15 euros. M.G.
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Ana Teresa Lopes

Sara Madeira, estudante de  
teatro, nasceu a 13 de Novem-
bro de 1994 e sempre levou a 
música como uma brincadei-
ra de crianças. “A minha irmã 
cantava e dançava e eu imitava. 
Depois começámos a fazer due-
tos… copiávamos dos vídeos o 
que os cantores faziam! Quan-
do dei por mim já não podia 
passar um dia sem ouvir músi-
ca e cantar”, recorda Sara entre 
sorrisos.

Em 2009, os seus professores 
de música decidiram inscrevê-
la num casting para o programa 
da TVI “Uma canção para ti”. 
Sara admite que, se não fossem 
eles, talvez nunca tivesse dado 
esse passo no risco de expo-
sição de um grande palco, câ-
maras, luzes, público e um júri. 
“Foi uma experiência fantás-
tica, que vou sempre lembrar. 
Além de ter conhecido pessoas 
maravilhosas, tive oportuni-
dade de cantar com grandes 
nomes da música portuguesa, 
como Simone de Oliveira, Ana-
bela ou Fernando Tordo”, admi-
te agora.

 Sara passou então a ser re-
conhecida nas ruas. “Era es-
tranho quando me apercebia 
que alguém estava a olhar e a 
comentar. E bom ao mesmo 
tempo, mais ou menos durante 
um ano…” Depois do programa, 
Sara apostou em aulas de for-
mação musical, vocal, piano e 
viola, e não deixou de participar 
em castings do mesmo género. 

Sara Madeira, vocalista de Secret Lie

Aprendiza de mistérios
Da brincadeira de criança ao sucesso nos ecrãs, a voz da banda Secret Lie quer  
fazer vibrar outros palcos. Para já, divide os dias também com os Estudos Teatrais, 
em Évora, mas sonha voar para Londres e aprender outros segredos

çou: “Curiosamente o grupo 
não cresce da garagem para o 
estúdio, mas sim ao contrário. 
Depois de ter escrito todos os 
temas, iniciei os convites aos 
membros da banda, já tendo 
consciência da sonoridade e 
dos músicos-chave desejados. 
Em busca de uma voz nova, 
contacto com vários produ-
tores, músicos e agentes. No 
casting, surge uma jovem de 
16 anos, detentora de uma voz 
incrivelmente fresca e de um 
talento natural fora do comum. 
Sara  Madeira conquista de 
imediato todos os presentes no 
júri e é convidada a integrar a 
banda.”

“As músicas, escritas em in-
glês, pretendem chegar a todo 
o lado e lá vamos sendo reco-
nhecidos”, afirma Sara Madeira, 
confidenciando que no próxi-
mo álbum vão existir músicas 
em português. O grupo teve 
aceitação imediata em várias 
estações de rádio no estrangei-
ro, sendo uma das bandas por-
tuguesas que procura a interna-
cionalização.

Agora Sara Madeira divide os 
dias entre a banda Secret Lie e 
os Estudos Teatrais na Univer-
sidade de Évora. “Os meus dois 
grandes amores sempre foram 
a música e o teatro. Fiz mais 
música porque ainda não tinha 
tido oportunidade de apostar 
no teatro, mas quero apren-
der nas duas áreas ao mesmo 
tempo. Adoro teatro musical e 
sonho ir para Londres estudar 
teatro e música.”

Sara Madeira em Maio de 2011 na sua estreia na rádio RFM

DR

Novo romance

O mecenas 
de Santos

Esta foi a primeira vez que José 
Rodrigues dos Santos dividiu 
um romance em dois livros. A 
primeira parte, “O Homem de 
Constantinopla”, já tinha sido 
lançado para as bancas das li-
vrarias a 19 de Setembro des-
te ano. A segunda parte, “Um 
Milionário em Lisboa”, já está 
à venda, mas a apresentação 
oficial, organizada pela editora 
Gradiva, só irá acontecer ama-
nhã, dia 23, na sala principal dos 
cinemas UCI do El Corte Inglés, 
em Lisboa, pelas 17h.

 A obra será apresentada por 
Michael Gulbenkian, sobrinho-
neto do milionário que inspi-
rou José Rodrigues dos Santos 
neste romance, já que o autor 
para o anterior volume não re-
cebeu nenhuma colaboração da 
Fundação Calouste Gulbenkian 
(FCG), nem consultou material 
reservado. A apresentação con-
tará, ainda, com uma entrevis-
ta de Manuela Moura Guedes 
a José Rodrigues dos Santos, 
seguindo-se uma sessão de au-
tógrafos.

Neste segundo livro, a histó-
ria desenrola-se no período de 
1942 a 1955, que como o nome 
do romance indica, foram os 
anos que Gulbenkian passou em 
Portugal. Onde viria a morrer, 
aliás. Com “Um Milionário em 
Lisboa”, o número de romances, 
que compõem a obra de José 
Rodrigues dos Santos, cresce 
para doze. O jornalista e escri-
tor tem as suas obras publicadas 
em 20 línguas e já vendeu, glo-
balmente, cerca de dois milhões 
de exemplares. Em Portugal é o 
autor nacional que mais vende e 
já foi eleito pelos leitores como o 
“Escritor de Confiança Reader’s 
Digest” por duas vezes.

A FCG não tem nenhuma obra 
aprofundada sobre o, ainda, 
misterioso Calouste Sarkis Gul-
benkian, mas está a ser prepara-
da uma biografia oficial, coorde-
nada pelo historiador Jonathan 
Conlin, que deverá ser editada 
entre 2018 e 2019, por hora dos 
150 anos do nascimento de Ca-
louste Gulbenkian.

José Rodrigues

Foi num desses concursos, em 
2010, que atingiu o primeiro 
lugar, sendo considerada a me-
lhor voz do Ribatejo.

Em 2011, fez um casting no 
Teatro Nacional de São Carlos 
e a partir daí tornou-se a fa-

mosa voz da banda Secret Lie 
e estreou-se como vocalista da 
banda em Maio seguinte, início 
da “Debut Tour 2012”. 

O mentor, compositor e vio-
linista da banda, Pedro Teixeira 
Silva, explica como tudo come-

Esta será a sua 6ª edição no Par-
que da Bela Vista, em Marvila, 
de 23, 25, 30 e 31 de Maio a 1 de 
Junho. Atrações como a roda gi-
gante ou o rapel vão manter-se 
e estão prometidas mais novi-
dades. O Palco Mundo e o Palco 
Sunset lá estarão como centro 
de todas as atenções. O preço 
diário dos bilhetes será de 61 
euros, com a novidade de que 
este ano o festival terá patrocí-
nio do Continente. Nesta cam-
panha promocional, todos os 
clientes que comprem o bilhete 

João Santos

Dez anos de Rock in Rio Lisboa 
Justin Timberlake e Arcade Fire no Parque da Bela Vista

O festival de Verão mais famoso do mundo celebra, em 2014, dez anos de estadia em Portugal. O parque da 
Bela Vista voltará a ser o palco de cinco dias de grande festa e muita música. Roberta Medina, vice-presidente 
da organização do evento, promete muitas surpresas e novas atrações

com cartão Continente, rece-
bem 50% do valor do mesmo, 
em cartão.

A 1 de Junho, o Rock in Rio 
receberá uma cabeça de car-
taz de peso, há muito desejado 
em Portugal, Justin Timberlake. 
Depois de ser considerado o 
melhor concerto da edição bra-
sileira de 2013, Justin irá fazer a 
sua estreia absoluta em Portu-
gal. O artista traz na bagagem 
os seus últimos trabalhos, The 
20-20 Experience e The 20-
20 Experience – 2 of 2, com os 
quais promete deixar os fãs por-
tugueses em êxtase. No entanto, 

não faltarão com certeza clássi-
cos como o “Cry me a River” ou 
“What Goes Around… Comes 
Around”.

A 31 de Maio, será a vez dos 
canadianos Arcade Fire brilha-
rem no Palco Mundo. Esta será 
a quarta passagem da banda 
por Portugal, depois dos festi-
vais Paredes de Coura em 2005, 
e Super Bock Super Rock em 
2007 e 2011. Este nome já era 
esperado, devido à legião de fãs 
que a banda tem em Portugal. 
Os Arcade Fire trazem o quarto 
disco de originais Reflektor e 
são reconhecidos pela intensa 

interação com o público e por 
utilizarem mais de uma dezena 
de instrumentos em palco. O 
seu historial em Portugal, está 
marcado pelo cancelamento de 
um concerto no Pavilhão Atlân-
tico, em 2010.

O Rock in Rio já conta com 
12 edições em três países e 29 
anos de existência. Para o ano, 
em Portugal, o objetivo é alcan-
çar o recorde de assistência de 
2012, de 350 mil pessoas. Será 
feito um investimento de 25 mi-
lhões de euros, que criarão 45 
mil empregos, de forma direta 
ou indireta.
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Capa do álbum, feita por Jaime Raposo

FOTOS: DR

Feira Popular reabre em Lisboa

Este é o quarto ano consecutivo 
em que a Feira Popular regressa 
a Lisboa na época natalícia. De 
29 de Novembro a 26 de Janeiro, 
qualquer um pode desfrutar da 
magia da Feira, onde a entrada 
e estacionamento são gratuitos. 
E, assim, reviver as memórias de 
infância, a adrenalina da roda 
gigante e o sabor dos churros ou 
dos petiscos alfacinhas.

Nos quatro hectares de terre-
no de Entrecampos, estão, entre 
muitas outras ofertas, diverti-
mentos mecânicos, lojas de arte-
sanato, carrosséis e carrinhos de 
choque, sem esquecer as pipocas 
e farturas já da praxe. Estão con-
firmados o trampolim radical, os 
barcos e carrinhos de choque, a 
roda gigante com 18 metros de 
altura, o carrossel dos animais, 
cadeiras e chávenas que rodo-
piam, insufláveis, espelhos má-
gicos, karting infantil e um pavi-
lhão de matraquilhos. 

Um circo residente animará 
ainda o local. Estima-se que o es-
paço reúna “entre 18 a 20 equipa-
mentos, para crianças, famílias e 
radicais”, informou o promotor, 
Hélio Amaral, na página oficial 
do facebook. A Feira Popular es-
tará aberta durante todos os dias 
úteis entre as 15h00 e as 24h00 
e aos fins-de-semana entre as 
13h00 e as 24h00. 

A Câmara Municipal de Lisboa 
já decidiu a localização da Feira 
Popular permanente, mas ainda 
não a divulgou, mantendo assim 
o local no segredo dos deuses. 
Enquanto não volta a Feira per-
manente, os portugueses pode 
desfrutar desta pequena amostra 
da Feira Popular de Natal, que 
promete uma revisita a uma di-
versão urbana característica até 
ao final do mês de Janeiro.

Dia do Euro para  
contrariar a crise
A 30 de Novembro, o segundo dia 
de Feira de Natal, decorre uma 
iniciativa especial em que as fi-
chas de acesso a todas as diver-
sões custam um euro. 

Embora o acesso ao recinto 
seja gratuito todos os dias, a en-
trada nos divertimentos é paga. 
Não foi divulgado o preço médio 
das fichas de acesso aos diver-
timentos, no entanto, dia 30 de 
Novembro é tudo a um euro.

O objetivo dos feirantes ao 
decidirem criar este dia de 
promoção é “contrariar a cri-

Mais uma volta  
no carrossel

Marta Gonçalves

A Feira Popular de Natal abre portas já no dia 29 de Novembro 
em Entrecampos. Os carrosséis, as farturas, a casa do terror, 
as iluminações néon e a música estão de volta ao centro de 
Lisboa, mas só por dois meses

José Rodrigues 

Uma odisseia 
“woodstockiana”

The Rising Sun Experience 

“Beyond the Oblivious Abyss” marca o regresso de 
TRSE. Em digital e em vinil. Som muito retro que 
lembra uma edição de autor, diz Zé Pedro na Radar

O álbum “Beyond the Oblivious 
Abyss” saiu no início de Outubro 
em versão digital com a promes-
sa de ser lançado uma versão em 
vinil até ao final deste ano. Bem 
recebidos pela crítica, quer em 
Portugal quer no estrangeiro, a 
opinião é unânime. “O disco pa-
rece uma odisseia woodstockiana 
nutrida pelo bem-estar que os riffs 
suspiram.” A música “The Integre-
ty” fez a apresentação do álbum 
e captou a atenção de Zé Pedro 
(Xutos & Pontapés), que dedicou 
o seu programa Rock ‘Roll, na Rá-
dio Radar, a estes roqueiros, afir-
mando que o “som é muito retro, 
fora do circuito comercial e que 
faz por isso uma edição de autor”.

Este novo álbum assinala o 
regresso da banda, que parou 
em 2011, e só regressou um ano 
depois, com um novo baterista, 
iniciando, ainda em 2012, a pré-
produção e gravação do álbum 
lançado agora. Este novo projeto 
é a afirmação do grupo manten-
do-se fiel ao género de hard rock 
clássico, rock progressivo e rock 
psicadélico.

Imbuídos por bandas de rock 
dos anos 60 e 70 como Led Zeppe-
lin, Black Sabbath, Deep Purple, 
The Doors, e ainda Santana, Mi-
les Davis e a dupla Simon e Gar-
funkel, The Rising Sun Experience 
surge por volta de 2006 pela mão 
de Tiago Jónatas e Alexandre Lo-
pes que já haviam tocado em ou-
tros projetos como New Winds. A 
eles juntaram-se, depois, Daniel 
Matias, Nelson Dias e António 
Lopes Gonçalves e Tiago Romão, 
iniciando-se, assim, a preparação 
daquele que foi o primeiro disco 
da banda. Pelo meio do caminho, 

a constituição da banda alterou-
se, entrando Nuno Cardinho e 
Nuno Oliveira colmatando a saída 
de Alexandre Lopes. O primeiro 
trabalho “Under The Same Sun” é 
lançado em 2009, promovido pela 
Sonic Infusion Records e com dis-
tribuição pela Compact Records.

The Rising Sun Experience ga-
rante que o projeto não aposta no 
revivalismo, antes quer recuperar 
a cultura do rock “woodstockia-
no” e setentista para este milénio. 
Procurando a liberdade espiritual 
e criativa na música e a improvi-
sação à mistura com algum psi-

cadelismo que caracterizava o 
rock daquela época, o grupo faz 
sobressair os sons da percussão e 
do órgão.

Atualmente a banda conta com 
Nélson Dias como vocalista, Tiago 
Jónatas no baixo elétrico de  cinco 
cordas, Nuno Cardinho na guitar-
ra elétrica, Nuno Silva na bateria, 
António Lopes Gonçalves como 
organista e responsável na ele-
trónica e Daniel Surrador como 
Percussionista. O nome da banda 
surge numa clara homenagem a 
Jimi Hendrix pela sua influência 
determinante nas bandas de rock 
que surgiram após os anos de 
ouro do rock. 

das instalações e para a cons-
trução de um parque novo, que 
ainda não se concretizou, o par-
que foi encerrado em Outubro 
de 2003. O local tem estado ao 
abandono.

O futuro da feira permanece 
incerto, apesar dos muitos pro-
jetos de relocalização que têm 
sido debatidos. Os terrenos onde 
a Feira estava instalada têm sido 
alvo de várias polémicas. A Bra-
gaparques  e a  Câmara Muni-
cipal de Lisboa estão em litígio 
relativamente à posse do terreno, 
embora as negociações tenham 
marcado as agendas mediáticas.

se”, explicou à Lusa o organi-
zador da feira, Hélio Amaral.

Mais de meio século  
de Feira
A Feira Popular de Lisboa foi 
fundada há 60 anos para finan-
ciar a obra social da Fundação 
“O Século” e inicialmente estava 
instalada onde hoje se encontra a 
Fundação Calouste Gulbenkian.

Só no início da década de 60 
foi transferida para Entrecam-
pos, onde se manteve até ser en-
cerrada e onde se localiza tam-
bém, este ano, a Feira Popular 
de Natal. Devido à degradação 

Pelo quarto ano consecutivo pode desfrutar da magia  
da Feira Popular entre 29 de Novembro a 26 de Janeiro

“Som é muito 
retro e faz,  
por isso, 
uma edição  
de autor”,  
diz Zé Pedro 
(Xutos & 
Pontapés)
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Rumo ao Brasil. A Portugal valeu 
a exibição estratosférica do 
comandante Ronaldo que apontou 
os três golos de Portugal perante uma 
Suécia muito competente que, ainda 
assustou a turma das quinas, com 
“Ibracadabra” a facturar dois golos 
em cinco minutos

Portugal?...
Presente!, 
diz 
Ronaldo

Acesso ao Mundial 2014 

Ao não conseguir o apuramento 
directo para o Mundial 2014, 
Portugal tinha o desafio 
de eliminar a Suécia numa 
eliminatória a duas mãos no 
play-off de acesso ao mundial. 
Esta era a terceira vez consecutiva 
que Portugal recorria a um play-
off para conseguir estar numa 
grande competição. Previa-se 
uma atmosfera hostil na recepção 
a Portugal no Friends Arena, 
em Estocolmo, após “ataques” 
da imprensa sueca a Ronaldo, 
ameaça da federação sueca em 
deixar a cobertura do estádio 
aberta e aos distúrbios junto do 
hotel onde a comitiva portuguesa 
se instalara. No entanto, Bento 
desvalorizava ameaças e 
provocações e traçava o plano, 
“marcar e ganhar”. Erik Hamré 

Cristiano Ronaldo marcou 

os quatro golos do play-off de 

acesso ao mundial de 2014 

e confirmou a presença de 

Portugal no Brasil

previa, “vai ser dramático até ao 
fim”. 

Perante um estádio vestido 
de azul e amarelo e depois 
de se ouvir a Portuguesa sob 
um coro de assobios e com 
hino sueco a proporcionar um 
momento arrepiante ao ser 
cantado à capela, as duas equipas 
enfrentaram-se ao longo de 
90 minutos num ritmo de jogo 
bastante elevado e intenso, num 
jogo muito partido. Era o tudo ou 
nada e qualquer uma das equipas 
podia ter ganho o jogo. A Portugal 
valeu a exibição estratosférica 
do comandante Ronaldo que 
apontou os três golos de Portugal 
(50’, 77’, 79’) perante uma Suécia 
muito competente que, ainda 
assustou a turma das quinas, 
com “Ibracadabra” a facturar dois 
golos (68’, 72’) em cinco minutos. 
O jogo terminava assim com a 
qualificação de Portugal para 

As estrelas que não vão brilhar no Brasil 

Muitas leituras da especialidade 
defendem que um jogador 
profissional de futebol atinge o 
pico máximo da sua carreira, 
quando representa a seleção 
do seu país no Campeonato do 
Mundo. Alguns desses jogadores, 
considerados de topo mundial, 
não terão essa oportunidade 
na próxima edição, devido à 
fraca qualidade das respetivas 
equipas nacionais.

Zlatan Ibrahimovic é o melhor 
exemplo. Depois de a Suécia 
ter sido eliminada por Portugal, 
a estrela do PSG, considerado 
um dos favoritos a ficar entre os 
finalistas para a Bola de Ouro, 
vai ver o Mundial em casa. O 
capitão da Suécia tem no seu 
palmarés títulos de campeão 

em Itália, Espanha ou França, e, 
este ano, já leva 15 golos em 16 
jogos. 

Gareth Bale, do País de Gales, 
é também um dos jogadores do 
momento, que não espalhará a 
sua magia no Mundial. O galês, 
que custou 100 milhões de euros 
ao Real Madrid, nunca disputou 
uma competição oficial pelo 
seu país, que apenas jogou um 
Mundial em 1958. Também não 
se contará com a presença 

do jogador do Arsenal Aaron 
Ramsey ou da lenda do Man, 
United Ryan Giggs, algo que já é 
habitual, como ele descreve na 
sua autobiografia. “Irei sempre 
ver os outros rapazes a ir para 
torneios internacionais e eu a 
ficar. Gostava de fazer o mesmo.” 

Robert Lewandowski, ponta-
de-lança polaco de 25 anos 
do Borussia Dortmund, é um 
dos melhores jogadores da 
Bundesliga, e este ano já leva 9 

golos no campeonato. Alvo de 
cobiça de grandes “tubarões” 
europeus, não poderá abanar 
as redes brasileiras, devido à 
fraca prestação da Polónia na 
fase de qualificação. Também 
Szczesny, guarda-redes do 
Arsenal, não entrará nas 
contas do Mundial. Khedira, 
da Alemanha, é outro que se 
arrisca a ficar de fora, mas este 
por lesão grave.

Outros grandes jogadores 

que não estarão no Mundial 
respondem por equipas 
nacionais do Norte e Leste da 
Europa e de África: 
Jovetic e Vucinic (Montenegro)
Ivanovic, Matic e Kolarov (Sérvia)
Eriksen e Agger (Dinamarca)
Arda Turan e Yilmaz (Turquia)
Aubameyang (Gabão)
Seydou Keita (Mali)
Rosicky e Petr Cech (Rep. Checa)
Hamsik (Eslováquia)
Yarmolenko (Ucrânia)
Alaba (Áustria)

Na história destacam-se ainda 
três Bolas de Ouro que nunca 
puderam realizar este sonho. 
São eles Di Stéfano (Argentina), 
George Best (Irlanda do Norte) e 
Weah (Libéria). João Santos

nós estará errado no final do jogo”.
Perante um estádio da Luz 

lotado e vestido de verde e 
vermelho, e uma banda que 
fazia a festa nas bancadas, a 
equipa das quinas e a formação 
escandinava debateram-se num 
jogo intenso. Portugal optou por 
usar passes longos e ataques 
pelas alas, enquanto a Suécia 
tentava entrar na área portuguesa 
através do meio campo. Existiram 
ocasiões de perigo para ambas 
as partes, mas a falta de eficácia 
era uma barreira para a vitória 
portuguesa. 

Até que, nos últimos minutos 
de jogo, após cruzamento 
de Miguel Veloso, no flanco 

Ibrahimovic provocara com 
“um mundial sem mim não tem 
interesse”. CR7, não escondia a 
satisfação e questionado sobre as 
recentes polémicas com Joseph 
Blatter, Presidente da FIFA, 
respondia “Dou respostas dentro 
de campo.”

Duelos e estratégias
A imprensa já antevia um duelo 
entre Cristiano Ronaldo e Zlatan 
Ibrahimovic, algo que CR7 viria 
a rejeitar no final da primeira 
mão ao afirmar “Foi um Portugal 
– Suécia e não um Ronaldo – 
Ibrahimovic”. 

Antes do primeiro jogo em 
Portugal, no Estádio da Luz, 
e da segunda mão na Suécia, 
no Friends Arena, Paulo Bento 
(na foto ao lado) mostrava-se 
confiante, mas o seleccionador 
sueco esperava um jogo difícil ao 
prever e sublinhava que  “um de 

Reportagem
José Rodrigues

o Mundial 2014 após vencer a 
Suécia num “mata-mata”.

Em conferência, Paulo Bento 
não escondia a satisfação e o 
orgulho na exibição ao dizer 
“estou satisfeito com o empenho 
e desempenho dos nossos 
jogadores”. Por sua vez, Erik 
Hamré não escondia a desilusão 
ao dizer “estou muito desiludido 
porque antes do primeiro 
golo tivemos uma grande 
oportunidade”, lamentando-se 
depois, “podia ter sido um jogo 
diferente”. Na saída do estádio 
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Bola de Ouro’2013

É grande a especulação em torno 
de quem será o número um, mas 
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo 
e Franck Ribéry são os principais 
favoritos a receber este prémio 
da FIFA, que coroará apenas um 
vencedor numa cerimónia que se 
irá realizar em Zurique, na Suiça, 
no dia 13 de Janeiro de 2014. A vo-
tação feita por treinadores e capi-
tães de equipas filiadas pela FIFA 
e jornalistas foi alargada para 29 
de Novembro onde serão apura-
dos os três finalistas.

Os critérios para a escolha do 
vencedor vão desde os troféus 
ganhos pelo jogador no seu clu-
be (ou seleção, caso seja ano de 
competições mundiais) até às es-
tatísticas individuais do mesmo. 
Lionel Messi venceu as últimas 
três edições do prémio atribuído 
em conjunto pela FIFA e France 
Football (o outro prémio vencido 
por Messi foi concedido apenas 
pela revista francesa) e continua 
a praticar um futebol de elevadís-
simo nível, que o poderá levar á 
vitória mais uma vez.

 Cristiano Ronaldo mostrou que 
também está empenhado em ar-
recadar o primeiro lugar, com esta-
tísticas impressionantes como são 
os 66 golos marcados durante este 
ano (que ainda não terminou), e 
mostra-se assim um forte candi-
dato para ser o melhor do mundo 
no ano de 2013. Franck Ribéry 
pode também estar a atravessar o 
seu melhor ano enquanto futebo-
lista. Foi a principal figura da sua 
equipa, o Bayern de Munique, que 
este ano ganhou quase tudo o que 
havia para vencer, a Liga alemã 
(Bundesliga), a Taça da Alemanha 

Trio de favoritos  
na corrida 

Ruben Valente

A FIFA anunciou a lista com os 23 melhores jogadores do 
mundo. Entretanto foi alargada a votação dos treinadores e 
capitães das equipas filiadas pela FIFA e por jornalistas de 
todo o mundo para decidir quem serão os três finalistas

e a prestigiada Liga dos Campeões. 
Em foco, estiveram também as 
declarações polémicas de Jose-
ph Blatter, presidente da FIFA, 
que apreciou os dois potenciais 
vencedores deste prémio, Lionel 
Messi e Cristiano Ronaldo. Ao 
primeiro, teceu rasgados elogios 
tanto profissionais, como pesso-
ais chegando a afirmar que “Mes-
si é o bom rapaz que todos os pais 
sonham ter em casa”, e em relação 
a Cristiano falou sempre dele em 
tom jocoso. “É um comandante 
no campo e gasta mais dinheiro 
em cabeleireiro do que Messi”, re-

Os 23 eleitos da FIFA

A lista divulgada pela FIFA no dia 29 de Outubro  
do presente ano é a seguinte:

Nome Clube País de origem
Andrea Pirlo Juventus Itália
Andres Iniesta Barcelona Espanha
Arjen Robben Bayern Munique Holanda
Bastian Schweinsteiger Bayern Munique Alemanha
Cristiano Ronaldo Real Madrid Portugal
Eden Hazard Chelsea Bélgica
Edinson Cavani Paris-Saint-Germain Uruguai
Franck Ribéry Bayern Munique França
Gareth Bale Real Madrid País de Gales
Lionel Messi Barcelona Argentina
Luis Suárez Liverpool Uruguai
Manuel Neuer Bayern Munique Alemanha
Mesut Özil Arsenal Alemanha
Neymar Barcelona Brasil
Philipp Lahm Bayern Munique Alemanha
Radamel Falcão Mónaco Colômbia
Robert Lewandoski Borussia Dortmund Polónia
Robin van Persie Manchester United Holanda
Thiago Silva Paris-Saint-Germain Brasil
Thomas Muller Bayern Munique Alemanha
Xavi Hernandéz Barcelona Espanha
Yaya Touré Manchester City Costa do Marfim
Zlatan Ibrahimovic Paris-Saint-Germain Suécia

feriu Blatter. Estas declarações do 
presidente da FIFA provocaram 
reações de profissionais do meio 
futebolístico e também de milha-
res de pessoas através das redes 
sociais. 

No entanto, Joseph Blatter já 
veio pedir desculpa a público a 
Cristiano Ronaldo, não se livran-
do de toda a polémica, visto a 
atribuição do prémio para melhor 
jogador do mundo estar próxima. 
Ao público resta esperar por 13 de 
Janeiro de 2014, para saber, quem 
é de facto o melhor jogador do 
planeta no ano 2013.

Na linha da frente, Messi, Ribéry e Ronaldo destacam-se como candidatos ao prémio de excelência

DR
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Hóquei português

Patins  
ao rubro

O ano de 2013 acaba por ser o 
da revelação: chega à Seleção e é 
campeão mundial de Sub-20, na 
Colômbia, sendo ainda conside-
rado o melhor jogador do mundo, 
aos 19 anos. E este mês foi-lhe 
atribuída pela Câmara Municipal 
de Almeirim uma medalha de 
ouro de mérito desportivo. Sem 
esconder o orgulho que sente por 
vestir a camisola da Seleção Na-
cional, não esquece também tudo 
o que ela significa. “Representar 
Portugal é algo que todos gos-
tariam de alcançar, é um sonho, 
mas também uma responsabili-
dade”, assume Diogo Neves. 

Lisonjeado com a compara-
ção com Cristiano Ronaldo, que 
ele considera “um exemplo para 
todos”, lamenta a débil cobertu-
ra mediática do hóquei que gera 
uma “falta de conhecimento das 
pessoas”, salientando que “o hó-
quei é a modalidade que mais tí-
tulos deu a Portugal”. 

 “Quando eu tinha três anos, o 
meu irmão já andava no hóquei 
em patins, eu via-o e comecei 
também a patinar”, conta Diogo, 
que a partir daí nunca mais pa-
rou. Federado em 1999, começa 
a jogar nos Tigres de Almeirim, de 
onde sai em 2003 rumo ao Spor-
ting, onde foi campeão distrital e 
nacional de Iniciados em 2008 e 
campeão distrital de Iniciados e 
Juvenis em 2009. Chega ao Benfi-
ca em 2011, continuando sempre 
na senda dos títulos. 

Também praticou natação, mas 
“era cansativo apostar nos dois 
desportos”, tendo optado pelo 
hóquei, que é a sua modalidade 
predileta. Sabe que conciliar os 
estudos e a vida pessoal com uma 
carreira de desportista já tão exi-
gente obriga a escolhas e o des-
porto ocupa a maior parte do seu 
tempo. “Tive de abdicar de muito 
para me dedicar ao hóquei, mas 
quando gostamos do que faze-
mos e quando queremos chegar 
longe, temos de lutar por isso”, rei-
tera Diogo Neves. E esclarece que 
gere o seu tempo, com a ajuda da 
família, de forma a não ter que de-
sistir de nada. “Quero ser profis-
sional e chegar ao mais alto nível 
no hóquei, mas quero também 
acabar o curso para, mais tarde, 
tirar partido da licenciatura.” 

Apesar de gostar de pensar 
num dia de cada vez, os planos 
para o futuro de Diogo incluem 
outros títulos e novas conquistas, 
ou não fossem assim todos os 
grandes jogadores.

Filipa Nunes Piteira

esquerdo, Ronaldo mergulha 
entre a defesa sueca e cabeceia 
para o golo (81’) da vitória. No 
rescaldo, Paulo Bento defendia 
que Portugal tinha sido mais 
forte e que apesar do resultado 
escasso, tinha sido dado um 
passo importante. Já o seu 
homólogo sueco justificava o 
resultado com a pressão que 
Portugal fez na segunda parte. 
No segundo jogo na Suécia, o 
objectivo “marcar e ganhar” 
revelou a estratégia ganhadora.

Superado o Play-Off especula-
se agora: quem vai representar 
a selecção das quinas no Brasil? 
Quanto a isso Paulo Bento 
esclarece “agora, queremos 
desfrutar o momento”. Uma coisa 
é certa, Portugal garante a sua 
oitava participação consecutiva 
na fase final de uma grande 
competição.

Gauleses evitam  
escândalo
Na zona europeia, para além 
da equipa das quinas, também 
a França, a Croácia e a Grécia, 
seguem para o Brasil. Os 
franceses protagonizaram mais 
um apuramento polémico com 
a Ucrânia. Depois da mão de 
Henry para a qualificação de 2010, 
desta vez foi Benzema a marcar 
em fora-de-jogo, após ver ser-lhe 
anulado um golo legal. Os croatas 
tiveram de sofrer contra a Islândia, 
e a Grécia, carrasco de Portugal 
em 2004, mostrou qualidade para 
estar no Mundial, eliminando 
a Roménia, com Mitroglou em 
destaque, com três golos.

Do continente africano, 
qualificaram-se a Argélia, Costa 
do Marfim, Nigéria, Camarões e 
Gana. Já na América, Uruguai e 
México chegam ao Brasil, depois 
de cilindrarem a Jordânia e a 
Nova Zelândia, respetivamente. 
com João Santos
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Cidade ativa

Município 
de Lisboa 
aposta no 
desporto

A CML apoia a realização de cerca 
de 300 provas por ano, proporcio-
nando a prática de desporto a cerca 
de 140 mil cidadãos e, para o ano, a 
Meia Maratona promete continuar 
a unir milhares de pessoas.

Até à data, o acontecimento des-
portivo de maior impacto patro-
cinado pela CML tem sido a Meia 
Maratona de Lisboa, que em 2014 
celebrará o seu 24º aniversário. 
Este evento abrange, todos os anos, 
cerca de 35 mil participantes. Mas, 
apesar de não se responsabilizar 
pela sua organização, a Câmara 
Municipal de Lisboa (CML) presta 
apoio financeiro e logístico para a 
concretização de outros eventos 
desportivos em Lisboa. 

Segundo fonte da CML, o apoio 
financeiro anual situa-se nos 400 
mil euros, em média anual, a cer-
ca de 180 entidades, que organi-
zam perto de 300 provas por ano, 
seis em cada fim-de-semana. Em 
média, participam nestas provas, 
cerca de 2700 praticantes por cada 
fim-de-semana. 

Existem 10 grandes provas de 
atletismo organizadas por ano, 
em que a participação oscila entre 
os 12 e os 35 mil praticantes, cerca 
de 0.4% a 1.3% da população resi-
dente em Lisboa. O apoio por parte 
da CML a estes eventos prende-
se com a defesa de um interesse 
municipal para uma cidade mais 
ativa, assim como o investimento 
financeiro permite a realização dos 
mesmos e gera visibilidade à práti-
ca desportiva. 

 João SantosAs muito antecipadas consolas de nova geração acabaram de chegar 
ao mercado norte-americano, e será possível a partir do próximo dia 29 
adquirir a PlayStation 4 em território nacional. Que os jogos comecem

Preparados para a nova 
geração de consolas

As máquinas da Sony e Microsoft já chegaram nos EUA

A batalha entre Sony e Microsoft 
vai conhecer um novo capítulo 
com o lançamento de duas novas 
consolas que segundo as empre-
sas possuem um poderio gráfico 
dez vezes superior à geração an-
terior. A máquina da companhia 
japonesa PlayStation 4 vai estar 
disponível em Portugal a partir 
de 29 de Novembro, já a Xbox 
One da gigante norte-americana 
só deverá chegar no primeiro 
trimestre de 2014. A PS4, anun-
ciada em 20 de fevereiro, foi 
quem levou a melhor na E3, 
o maior festival de video-
jogos realizado anual-
mente em Los Angeles. 
A Xbox One, apresenta-
da em Maio, só vai che-
gar a 13 países, sendo 
que Portugal não está 
incluído na lista. 

A Microsoft cons-
truiu uma máquina 
que vai para além dos 
jogos, sendo um “tu-
do-em-um” para a sala 
de estar que inclui uma 
câmara, a Kinect, capaz de 
detetar movimentos, voz, emo-
ções e até o batimento cardíaco 

Gonçalo Formiga do jogador. A inclusão desta peça 
de elevada tecnologia faz com 
que a consola custe 499€, mais 
100€ que a PS4. A Sony aposta 
numa clássica mas mais pode-
rosa consola de jogos em termos 
de processamento gráfico, que 
disponibilizará à parte a câmara 
PlayStation Eye. Ambas as com-
panhias aperfeiçoaram os co-
mandos das respetivas  consolas, 
sendo que o da Xbox One conta-
rá com uma vibração indepen-
dente para cada gatilho, enquan-

to o DualShock 4 apresenta como 
principal novidade o painel tátil 
ao centro do comando.

A conetividade entre as con-
solas caseiras e os dispositivos 
móveis é igualmente um dos 
destaques, permitindo a um se-
gundo jogador participar na ação 
através de um iPhone ou tablet. 
No caso da PS4 será até possível 
continuar na PS Vita o proces-
so iniciado em alguns jogos da 
mesma. No online, ambos os 
sistemas vão exigir um pagamen-
to anual, que será de cerca de 

49,99€ no PS Plus e de 59,99€ no 
Live Gold da Xbox. Apenas a PS4 
permitirá jogar a títulos das ante-
riores consolas e somente através 
do sistema Gaikai, de onde vão 
ter de descarregar os jogos para 
a memória a consola. Entre os jo-
gos de lançamento podem con-
tar com o Call of Duty: Ghosts, 
Killzone: Shadow Fall e Need for 
Speed Rivals na PS4, enquanto 
na Xbox One são de destacar For-
za 5, Dead Rising 3 e Battlefield 
4, para além do multiplataforma 
FIFA 14. 

O resultado de 0-0 da seleção 
do Rochedo contra a Eslováquia 
confirmou a estreia oficial e o 
concretizar de um sonho adiado 
durante anos. Gibraltar foi reco-
nhecido como membro oficial 
da UEFA em Maio deste ano, po-
dendo agora disputar a fase de 
qualificação para o Euro 2016. O 
conflito político entre Espanha e 
Reino Unido pela soberania do 
território fez com que a federação 
de Gibraltar optasse por jogar em 
Portugal, onde vai realizar toda a 
fase de apuramento, utilizando 

Gonçalo Formiga

Gibraltar cumpre sonho no Algarve
O novo membro da UEFA fez a estreia oficial em Portugal

O território ultramarino britânico já é membro oficial da UEFA e fez a estreia oficial em Portugal  
no Estádio do Algarve com um empate frente à Eslováquia

o Estádio do Algarve como casa. 
O estado localizado no sul de 

Espanha é desde 1713 um terri-
tório ultramarino pertencente ao 
Reino Unido, por onde passaram 
militares britânicos que trouxe-
ram a febre do futebol. Fundada 
em 1895, a federação de Gibral-
tar é mais antiga que a espanho-
la e conta com um campeonato 
composto por oito equipas desde 
1907. Aquele que é agora o mem-
bro da UEFA com menor número 
de habitantes, já disputou vários 
jogos não oficiais com outras se-
leções e venceu inclusive os Jo-
gos das Ilhas em 2007, uma com-

petição destinada a territórios 
insulares não reconhecidos pela 
FIFA. As equipas de Gibraltar vão 
poder igualmente lutar por uma 
vaga na Liga dos Campeões e 
Liga Europa, mas continua pen-
dente o reconhecimento da FIFA 
para poderem lutar pela ida ao 
Mundial.

Os gibraltinos não quiseram 
perder tempo e fizeram história 
na estreia em território lusitano, 
com um empate face à bem co-
tada seleção da Eslováquia que 
se encontra em 65º no ranking 
da FIFA. Com 29 mil habitan-
tes, o estado de Gibraltar teria 

de deslocar todos os habitantes 
para preencher os 30 mil luga-
res do estádio algarvio. Curiosa 
é também a hipótese antagónica 
de Portugal jogar fora dentro de 
casa, caso fique no mesmo gru-
po de qualificação que Gibraltar 
para o EURO 2016. O Victoria 
Stadium, onde jogam habitual-
mente, não possui as condições 
mínimas exigidas pela FIFA sen-
do que para isso se encontra a 
ser construído um novo recinto. 
Até lá vão por certo contar com 
a presença de alguns adeptos 
portugueses, já que a entrada é 
gratuita. 

Até ao fim do ano, a 
CML patrocinará mais 
22 provas, com destaque 
para:
24 de Novembro 
Festival da Bicicleta Solidário, 
no Terreiro do Paço
1 de Dezembro 
Corrida do Sporting, junto à 
clínica da CUF;
8 de Dezembro Corrida de 
Atletismo – Comemorações 
dos 500 Anos do Bairro Alto, 
no Bairro Alto; Meia-Maratona 
dos Descobrimentos, no 
Palácio do Império – Museu 
da Marinha
15 de Dezembro 
Grande Prémio de Natal, nos 
Restauradores
28 de Dezembro São 
Silvestre de Lisboa, na Av. da  
Liberdade/Restauradores


