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Encomendas em crise

a Juntamente com a 
expropriação, que está prevista 
na lei há uma década, os 
processos de reabilitação urbana 
vão passar a dispor de um novo 
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Apelo à manifestação do 25 de Abril, assinado por Soares ou Alberto Martins, 
lembra que a crise não pode servir para “absolver incompetências do poder”
a O “apelo à participação” na ma-
nifestação do 25 de Abril, e que foi 
assinado pelo PS e por destacadas fi -
guras do partido, como Mário Soares 
ou Alberto Martins, traça um retrato 

negativo do mundo e  avisa que “a 
crise internacional não poderá ser-
vir de cobertura para perpetrar ar-
bitrariedades e violências contra os 
trabalhadores, nem tão-pouco para 

absolver quaisquer caprichos ou in-
competências do poder”. O apelo, 
lançado pela Associação 25 de Abril, 
que organiza todos os anos a mani-
festação, é igualmente subscrito pelo 

PCP, Bloco de Esquerda, Verdes, as 
duas centrais sindicais, CGTP e UGT, 
JS e JCP, entre outros, e faz a apologia 
de “novos paradigmas comportamen-
tais e políticos”. c Portugal, 7

instrumento jurídico: a venda 
coerciva de imóveis degradados. 
O pedido de autorização 
legislativa ontem apresentado 
pelo Governo contempla esta 

possibilidade para os casos em 
que os proprietários se recusem 
a vender os seus edifícios para 
que um processo de reabilitação 
urbana tenha condições para 

avançar. Nestes casos, pretende 
o Governo, o Estado vai 
dispor de meios para o vender 
coercivamente através de uma 
hasta pública. c Economia, 28

Socialistas subscrevem apelo que 
lança avisos à política do Governo

Cidades Proprietários vão ser forçados a vender prédios em ruínas

Lay-off para 786 
funcionários da 
Yazaki Saltano
a Por entre previsões de uma quebra 
de encomendas que poderá chegar 
aos 80 por cento, a Yazaki Saltano, 
que produz cablagens para automó-
veis, confi rmou ontem que vai colo-
car 786 funcionários em regime de 
suspensão temporária de trabalho na 
unidade de Ovar. c Economia, 29

Liberdade de imprensa

O que leva José 
Sócrates a seguir 
a via judicial?
a A pergunta impôs-se após queixas 
contra jornalistas: Sócrates segue a via 
judicial para defender a honra ou por 
falta de cultura democrática? Costa 
Andrade, penalista, diz que pelo me-
nos uma crítica é “contundente”, mas 
“lícita”.  c Portugal, 6

Barragem no Alentejo

Praga vegetal de 
venda livre causa  
primeiros danos
a Pode-se comprar em lojas de plan-
tas ou em supermercados. Aparente-
mente inofensiva, a salvínia torna-se 
uma praga com efeitos desastrosos nas 
albufeiras. Em Odeceixe, onde fez es-
tragos, foi para já travada pela acção 
de uma escola. c Destaque, 2/3

Largadas no Brasil 

Crianças de volta 
após abandono 
de quatro meses
a Três crianças de 10, 12 e 13 anos 
regressaram ontem a Portugal depois 
de passarem quatro meses ao cuidado 
de uma ama no estado brasileiro do 
Mato Grosso. As crianças, adoptadas, 
terão sido abandonadas pela mãe e 
foram entregues a uma instituição de 
acolhimento. c Portugal, 8
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Natureza Trabalho escolar evita in extremis alastramento de planta infestante

A salvínia, planta ornamental que se transforma em pragaPraga vegetal 
está à venda 
no país e já
causou danos
Planta da América do Sul infestou 
uma barragem em Odemira, num 
parque natural. Mas ICNB nem 
sequer foi ver o que se passava

a Ninguém estava à espera de que 
aquela simpática planta aquática, 
comprada num viveiro de Aljezur, 
se pudesse transformar num 
assustador problema ecológico. Mas 
quando deu por isso, José Ricardo, 
de 63 anos, tinha a pequena 
barragem da sua propriedade 
rural, em Odemira, de tal forma 
atafulhada por um espesso tapete 
verde, que já nem se via a água. “Os 
patos andavam ali como andam no 
chão”, conta.

E foi assim que, no fi nal do 
ano passado, uma reconhecida 
praga vegetal que está a causar 
enormes prejuízos em países como 
a Austrália e os Estados Unidos fez 
a sua estreia em Portugal. Nove 
anos de vigência de uma lei que 
prometia pôr ordem na introdução 
de espécies exóticas no país não 
valeram de nada. Temos mais uma 
infestante.

Chama-se Salvinia molesta e 
está à venda em supermercados, 
viveiros e lojas de produtos 
vegetais. É comercializada como 
planta ornamental, serve também 
para decorar aquários. Mas tem um 
brutal poder de multiplicação em 
lagos, albufeiras e rios, facilmente 
impedindo o seu uso para recreio, 
navegação e como fonte de água.

Susana Caetano, de 17 anos, 
neta de José Ricardo, não fazia 
a menor ideia daqueles perigos, 
quando trouxe a planta para casa. 
Importada da Holanda, não há 
nada na sua embalagem que alerte 
para o facto de se tratar de uma 
espécie invasora. Introduzida na 
barragem, alastrou-se de forma 
imparável, formando uma camada 
sobre a qual ainda cresceram 
outras plantas.

A jovem não fi cou de braços 
cruzados. Levou o assunto para 
o premiado clube de ciências da 
Escola Secundária Dr. Manuel 
Candeias Gonçalves, em Odemira 
(ver caixa), onde faz o 12.º ano. 
E ali nasceu um projecto para 
se estudar uma solução para o 
problema. Susana e duas colegas 
– Vanessa Viegas e Ângela Mestre, 
de 18 anos – identifi caram a planta 
através da Internet e descobriram 

os problemas que já causava em 
outros países.

O projecto extravasou o âmbito 
escolar. A professora Paula 
Canha, coordenadora do clube de 
ciências, contactou um biólogo 
da Universidade de Lisboa, que 
confi rmou os riscos de a planta se 
espalhar pela a bacia do rio Mira. 

Falta de meios 
Para avaliar o que fazer, reuniram-
-se várias entidades junto à 
barragem. Menos uma: o Instituto 
da Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (ICNB). É ao ICNB 
que cabe, em primeiro lugar, 
preocupar-se com as espécies 
invasoras em Portugal. E a albufeira 
em causa estava dentro do Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina. 

Mas o parque não tinha recursos 
para lidar com a questão e nem 
sequer enviou um técnico para ver 
o que se passava. “Não foi dada a 
atenção que se devia”, reconhece 
Sandra Moutinho, porta-voz do 
ICNB. 

A Câmara Municipal de Odemira, 
que contactara um responsável 
do parque natural, estranhou a 
resposta. “Disseram-nos que não 
tinham meios para actuar, mas 
deram-nos luz verde [para resolver 
o problema]”, diz José Alberto 
Guerreiro, vice-presidente da 
autarquia. “Esperava uma atitude 
mais actuante”.

Preocupada que a barragem 
pudesse transbordar no Inverno, 
espalhando a planta infestante, 
a câmara pôs mãos à obra. “Não 
olhámos nem a meios nem a 
custos”, afi rma José Alberto 
Guerreiro. Durante um mês, 
removeram mecanicamente as 
plantas da barragem. Hoje, estão 
a secar numa zona mais elevada 
da propriedade de José Ricardo, à 
espera de serem queimadas. Meses 
depois, ainda há ali plantas vivas.

O caso também preocupou a 
Associação de Benefi ciários do 
Mira, que alertou os cantoneiros de 
rega para informarem se avistassem 
a salvínia nos canais. “Se aparecesse 
algo, seriam os primeiros a 
notar”, afi rma a técnica Carla 
Lúcio. “Mas em águas correntes, a 
probabilidade é muito menor”.

As alunas fi zeram ainda muito 
mais. Distribuíram pelo concelho 

Ricardo Garcia

Reportagem

cartazes e autocolantes, com uma 
foto da planta e uma explicação 
dos seus perigos. Visitaram 
todas as lojas que as pudessem 
estar a vender e falaram com 
os comerciantes. Entregaram a 
cada agrupamento escolar uma 
apresentação sobre o problema.

Bomba ao retardador
Hoje, a Salvinia molesta é tema de 
estudo nas escolas do concelho. 
“Tenho um primo que me disse 
que estava a fazer um trabalho 
sobre a planta”, diz Vanessa Viegas.
O trabalho não terminou. “Agora, 
estamos a monitorizar para ver se 
a planta reaparece”, afi rma Susana 
Caetano. 

Naquela pequena barragem, a 
situação parece estar controlada. 
Mas esteve a um passo do resultado 
oposto. A primeira sugestão que 
deram a José Ricardo foi abrir uma 
brecha no paredão da barragem, 
para deixar escoar a água e as 
plantas. “Teria sido o desastre 
total”, avalia o biólogo Francisco 
Carrapiço, do Centro de Biologia 
Ambiental da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa.

De qualquer forma, a Salvinia 
molesta continua à venda e o 
que se passou em Odemira pode 
acontecer a qualquer momento em 
outro ponto do território. “Com a 
planta espalhada por todo o país, 
é uma bomba ao retardador”, diz 
Francisco Carrapiço.

Nome vulgar Salvínia
Nome científico Salvinia molesta

Nível da águaFolhas
aveludadas

Folhas 
modificadas 
funcionam 
como raiz

Fonte: Centro de Biologia Ambiental da Universidade de Lisboa 

BI de uma espécie perigosa

Planta à venda em Portugal, 
mas erradamente identificada
como Salvinia natans

Origem
América do Sul

Habitat
Lagoas, lagos,

rios calmos,
barragens,

canais de rega

Reprodução
Sobretudo

por crescimento
vegetativo ou

através de fragmentos

Efeitos
Forma densos tapetes

à superfície, prejudicando
outras espécies e a qualidade
da água. Duplica de tamanho

a cada dois ou três dias

Classificação
Não é considerada como 
infestante em Portugal – 

apesar de o ser em vários 
países. A lei nacional,

porém, vai mudar

2,2 cm

Unha
humana
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ANTÓNIO CARRAPATO

Vemos prateleiras 
envidraçadas com 
esqueletos de aves, 
mamíferos e répteis, 
e parece que estamos 
num museu de ciência. 
Vemos as estufas, 
os microscópios, 
as bancadas com 
experiências em curso, 
e parece que estamos 
num laboratório 
universitário. Mas 
não: estamos numa 
escola secundária do 
Alentejo. A ciência é 
um dos fortes da secundária de 
Odemira. Do seu Clube Biogeo 
– biologia e geologia – tem 
saído uma safra de iniciativas 
premiadas internacionalmente. 
Um projecto para a preservação 
de uma planta única da região e 
que está em risco de desaparecer 
ficou com uma medalha de prata 
numa feira de ciência juvenil em 
Houston, EUA, no ano passado. 
Em 2007, outro trabalho, sobre a 
doença que afecta os sobreiros, 
venceu a medalha de bronze em 
outra competição, da empresa 
Intel. A Fundação Ilídio Pinho 
também já galardoou a escola. 

Agora, as alunas 
que evitaram a 
propagação da 
salvínia na bacia do 
Mira vão levar o seu 
projecto, esta semana, 
à mesma feira de 
Houston.

Um dos motores por 
trás do sucesso dos 
alunos é Paula Canha, 
professora de Biologia 
e coordenadora do 
clube de ciência (na 
foto). Ela própria 
recebeu, em 2007, o 

Prémio Nacional de Professores, 
na categoria inovação, pela 
forma como envolve os alunos em 
trabalhos de investigação. “Esta 
é a melhor escola do mundo”, 
orgulha-se.

Os alunos inscrevem-se 
voluntariamente no clube de 
ciência e trabalham fora do 
horário escolar. Mas nem todos 
seguem a carreira. Susana 
Caetano, uma das autoras 
do projecto sobre a salvínia, 
reconhece que o bichinho da 
biologia a mordeu, mas vai tentar 
Arquitectura. “O bichinho da 
geometria come o outro”, explica.

Uma escola, muitos prémios
Ciência é um dos fortes da secundária de Odemira

Lei está a ser revista

ICNB quer agora proibir 
a venda da salvínia

A O ICNB começou por não ligar mui-
to à nova infestante identifi cada em 
Odemira, num parque natural. Mas 
agora quer proibir a venda da Salvina 
molesta em Portugal. A salvínia deve-
rá ser incluída na lista das espécies 
invasoras ou de risco ecológico co-
nhecido, numa revisão em curso da 
lei aprovada em 1999 para o controlo 
da introdução de animais e plantas 
exóticas em Portugal. 

A espécie ainda não fi gura no no-

vo texto da lei que está em consulta 
pública há poucos meses, apesar de 
o ICNB ter sido alertado em Outubro. 
Mas será adicionado, segundo Sandra 
Moutinho, porta-voz do instituto.

A legislação proíbe o cultivo, a cria-
ção, a detenção, a compra, a venda e 
o transporte das espécies constantes 
daquela lista. Por ora, a venda da sal-
vínia é legal. Este facto, aliado à falta 
de familiaridade com a planta, pesou 
para que o ICNB não tenha prestado a 
devida atenção ao caso de Odemira, 
diz Sandra Moutinho.

A legislação original previa a ela-
boração de um plano nacional para o 
controlo e erradicação de espécies in-
vasoras não-indígenas já introduzidas 
no país. Até hoje, dez anos depois, 
este plano não existe. 

O ICNB, 
presidido por 
Tito Rosa, quer 
agora incluir a 
salvínia na lista 
das espécies 
invasoras ou de 
risco ecológico

Eucalipto está no livro

Especialistas lançam guia 
das “pragas” de Portugal

A Uma espécie invasora vai sempre, 
mais tarde ou mais cedo, tornar-se 
uma praga? Sim, defende Helena Frei-
tas, especialista da Universidade Bo-
tânica da Universidade de Coimbra e 
uma das três autoras do guia nacional 
sobre espécies exóticas invasoras que 
será publicado ainda este mês. A es-
pecialista acredita que a resposta pa-
ra evitar catástrofes com a expansão 
destas plantas no nosso território está 
numa política apoiada na prevenção e 
numa legislação clara e efi caz. O  “li-
vro de bolso”, com mais de 180 pági-
nas ilustradas intitulado Guia Prático 
para a Identifi cação de Plantas Invaso-
ras de Portugal Continental, que será 
apresentado no Museu da Ciência da 
Universidade de Coimbra, no próxi-
mo dia 28 de abril, pretende ser um 
contributo no primeiro passo antes de 
decidir: conhecer. E, desde já, fi ca um 
aviso: atenção ao eucalipto. 

Há casos célebres como é o das mi-
mosas, casos polémicos como o euca-
lipto [que não se encontra classifi ca-
do como espécie invasora] ou casos 
clássicos como o jacinto-de-água. No 
reino animal, há também histórias me-
diáticas como a que conta a viagem da 
abelha-europeia ou (mais recentemen-
te) da abelha-africana. São tudo espé-
cies exóticas invasoras. Ou infestantes. 
Ou pragas, noutra perspectiva ainda. 
Por defi nição, as espécies invasoras 
“apresentam crescimento rápido e/ou 
grande capacidade de dispersão e con-
seguem competir mais efi cientemente 
pelos recursos disponíveis do que as 
espécies nativas, produzem muitas se-
mentes, as quais podem ser viáveis 
por longos períodos de tempo e po-
dem ser estimuladas pelo fogo”, refere 
o guia. A lista dos malefícios é longa: 
perdas na produção, invasão dos ter-
ritórios (agrícolas, fl orestais e piscíco-
las), gastos elevados no controlo e re-
cuperação de sistemas invadidos, da-
nos na saúde (alergias), desequilíbrio 
dos ecossistemas, entre muitos outros. 

Têm, claro, sublinham as autoras do 
guia, “aspectos positivos que terão jus-
tifi cado, por vezes, a sua introdução”. 
Podem ser importantes instrumentos 
no controlo da erosão, por exemplo, 
ou aliados preciosos na polinização 
de culturas (como é o caso do traba-
lho realizado pela abelha-europeia). 

O guia das plantas invasoras de 
Portugal inclui outras plantas exóti-
cas que comportam risco ecológico. 
Inclui, por exemplo, o Eucalyptus 
globulus Labill. subsp. globulus. Re-
conhecendo o valor económico da 
exploração desta planta, Helena Frei-
tas recusa ignorar o potencial risco 
ecológico do eucalipto. “Existe como 
espécie exótica e tem sido plantada 
com fi ns produtivos, mas já existem 
casos de proliferação espontânea em 
Portugal e noutros climas semelhan-
tes. Precisamos estar atentos. É um 
indicador sério de que esta espécie 
se pode tornar agressiva”, refere, re-
clamando uma classifi cação do ICNB 
com novas regras de controlo e pre-
venção.

Para já, as especialistas da Universi-
dade de Coimbra (Elizabete Marchan-
te, Helena Freitas e Hélia Marchante) 
já juntaram o eucalipto ao guia que 
quer divulgar o tema das invasões 
biológicas em Portugal. 

Livro vai ser apresentado a 28
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Saúde Polémica sobre os genéricos lançou dúvidas sobre a segurança destes fármacos

O uso de genéricos para casos cardíacos e de epilepsia levanta dúvidasHá 66 empresas 
a comercializar
genéricos 
em Portugal
São as mesmas fábricas, as mesmas 
máquinas e as mesmas pessoas que 
fazem os genéricos e os originais, 
garante a associação do sector

Alexandra Campos

a Em Portugal, há actualmente 66 
empresas a vender pelo menos um 
genérico e, destas, 30 dedicam-se ex-
clusivamente a comercializar este tipo 
de medicamentos. Mas a parte de leão 
(mais de 60 por cento) do mercado 
dos genéricos, que tanta polémica 
têm provocado nos últimos dias, está 
na mão de apenas dez empresas, algu-
mas delas multinacionais, outras por-
tuguesas e ainda uma espanhola. 

São empresas qualifi cadas, que 
cumprem com todas as normas exi-
gidas internacionalmente, garante o 
presidente da Associação Portuguesa 
de Genéricos, Paulo Lilaia, que lamen-
ta “a desinformação e as calúnias” dos 
últimos dias. Quando um medicamen-
to inovador esgota o tempo de exclusi-
vidade no mercado (normalmente, 20 
anos), a patente cai no domínio públi-
co, e aí, quem quiser, pode consultar 
o dossier, comprar uma autorização 
de introdução no mercado ou fazer o 
seu próprio produto, submetendo de-
pois o processo à autoridade nacional 
do medicamento (Infarmed).

E quem garante a qualidade e a se-
gurança? As empresas fazem estudos 
de bioequivalência em centros certi-
fi cados e depois o Infarmed avalia, 
diz Lilaia. O Infarmed acentua que 
garante esta qualidade analisando, 
de forma aleatória, os medicamentos 
genéricos e não genéricos, “e, sempre 
que há suspeitas de problemas, ac-
tua”. “Estatisticamente, não há mais 
problemas com os genéricos do que 
com os originais”, assegura Paulo Li-
laia. E mesmo o processo de fabrico 
é semelhante: “São as mesmas fábri-
cas, as mesmas máquinas e as mes-
mas pessoas que fazem” os genéricos 
e os originais. E são necessárias tantas 
empresas para um mercado como o 
nosso? Lilaia reconhece que há hoje 
“uma competição feroz” entre as em-
presas, mas desvaloriza-a. 

Seja como for, a a confusão está 
instalada. O Infarmed garante a qua-
lidade e a segurança dos genéricos. 
Mas a Ordem dos Médicos continua 
a colocar reservas.“Eu acho que os 
genéricos que se vendem em Portugal 
são de confi ança, mas isto é só um 
palpite”, atira o bastonário Pedro Nu-
nes, que já disse que os clínicos ten-
dem a prescrever os medicamentos 
dos laboratórios em que confi am. O 
bastonário explica que, na guerra que 
durou uma semana, não era a con-
fi ança dos médicos nos genéricos que 
estava em causa, mas sim a troca de 
medicamentos nas farmácias. E acres-
centou que há milhares de casos de 
doentes a tomar doses excessivas de 
medicamentos, devido a trocas nas 
farmácias, e que até há mortes. Quan-
tos casos foram relatados? “Não tenho 
nenhuma estatística feita e não tenho 
conhecimento de casos concretos de 
mortes. Não é possível provar”, res-
ponde.

Médicos divididos
Os médicos dividem-se relativamente 
aos genéricos. Os cardiologistas, por 
exemplo, que lidam com doses muito 
fi nas, são menores prescritores. Os 
casos da digoxina (para aumentar a 
frequência cardíaca) e dos antiepiléti-
cos, medicamentos de dose crítica ou 
índice terapêutico estreito, têm sido 
dos mais questionados. Mas são ex-
cepções, asseveram os especialistas. 
O dermatologista João Duarte Freitas 
diz que o médico tem que se preca-
ver face “à selva em que se tornou” 
este mercado. Já o médico de família 
António Rodrigues, ex-membro da 
Missão para os Cuidados de Saúde 
Primários, defende que os clínicos 
devem passar a prescrever apenas 
pela substância activa, a Denomina-
ção Comum Internacional (DCI), uma 
proposta ontem também avançada 
pelo Bloco de Esquerda (BE). “Não 
quero ter delegados de informação 
médica à porta, não quero estar en-
volvido neste monte de interesses”, 
explica Rodrigues.
O BE lembra que a prescrição por DCI 
estava prevista no tempo de António 
Guterres e que foi o Governo PSD/CDS 
de Durão Barroso que revogou o de-
creto que a impunha.

14,3
por cento é 
a quota de 
mercado 
(em embalagens) 
que os 
genéricos 
têm actualmente 
em Portugal

Empresa controlada pela ANF

Almus já vende medicamentos para Espanha

a A Almus, marca de medicamen-
tos genéricos da Alliance Healthcare 
(AH), empresa controlada indirecta-
mente pela Associação Nacional de 
Farmácias (ANF), “já está a vender 
medicamentos para Espanha”, disse 
ao PÚBLICO o presidente da associa-
ção, João Cordeiro. 

Sem adiantar quando será lançada 
a marca em Portugal (actualmente, a 
Almus tem 23 medicamentos apro-
vados pelo Infarmed), João Cordeiro 
disse desconhecer se a comerciali-
zação destes genéricos foi um dos 
motivos que levaram a ministra da 
Saúde, Ana Jorge, a manter a lei que 
impede as farmácias de substituírem 
os medicamentos das receitas médi-
cas pelos genéricos mais baratos, co-
mo defendia a ANF. “Eu nem percebi 

bem as difi culdades levantadas pelo 
ministério. Aquilo que vamos fazer é 
tentar clarifi cá-las e tentar perceber 
a posição fi nal da senhora ministra”, 
disse o responsável.

Acrescentando achar “estranho que 
os farmacêuticos sejam excluídos da 
produção de medicamentos”, aquele 
que é presidente da ANF há mais de 
30 anos mostrou-se convicto que ain-
da é possível encontrar um consenso 
entre a associação e o Governo.

A AH lidera a distribuição de me-
dicamentos em Portugal, com uma 
quota de 24 por cento. E é aqui que 
se baseiam as críticas contra os alega-
dos interesses económicos da ANF na 
produção de medicamentos. A asso-
ciação da indústria farmacêutica (Api-
farma) apresentou mesmo queixa à 

Autoridade da Concorrência (AdC) 
por distorção da concorrência, sus-
tentando que o lançamento da Almus 
permitirá à ANF controlar os genéri-
cos desde o processo de fabrico até 
à venda ao cliente fi nal.

Além da distribuição, o universo 
empresarial da ANF estende-se ainda 
pelas áreas da saúde (detém 30 por 
cento da José de Mello Saúde, maior 
grupo de saúde privado português, 
que também tem dois por cento da 
AH), imobiliário, formação, recursos 
humanos e actividade fi nanceira, 
através da Finanfarma, a sociedade 
de factoring através da qual assegura 
às associadas (97 por cento das farmá-
cias portuguesas) o pagamento das 
comparticipações do Estado no preço 
dos medicamentos. Ana Brito

HUGO CALÇADA
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Sócrates atribui promoção de “campanhas negras” à imprensaTácticas de 
intimidação a 
jornalistas ou
defesa da honra?
Nas últimas semanas, Sócrates 
apresentou uma queixa-crime por 
difamação e uma acção cível. O alvo 
são quatro jornalistas e o PÚBLICO

a É um dos artigos que não sofreram 
alterações na última revisão do Códi-
go Penal, publicado em 2007. No ca-
pítulo “Crimes contra a honra”, o ar-
tigo 180.º defi ne em que termos pode 
ser feita uma queixa por difamação e 
as consequentes penas: “Quem, diri-
gindo-se a terceiro, imputar a outra 
pessoa, mesmo sob a forma de sus-
peita, um facto, ou formular sobre 
ela um juízo, ofensivos da sua honra 
ou consideração, ou reproduzir uma 
tal imputação ou juízo, é punido com 
pena de prisão até seis meses ou com 
pena de multa até 240 dias”. 

Foi esta a norma invocada para a 
queixa-crime que o primeiro-minis-
tro, José Sócrates, instaurou contra o 
jornalista João Miguel Tavares, a pro-
pósito de um texto de opinião publi-
cado no Diário de Notícias (edição de 
3/03), titulado José Sócrates, o Cristo 
da política portuguesa. No dia 2 deste 
mês, Tavares foi ouvido por um pro-
curador do Ministério Público (MP), 
no Departamento de Investigação e 
Acção Penal (DIAP). Foi ali que fi cou 
a saber que o cidadão José Sócrates, 
representado pelo advogado Daniel 
Proença de Carvalho, o acusa de difa-
mação, estando em causa o texto aci-
ma citado, no qual o colunista critica 
o primeiro-ministro pela ausência de 
responsabilidade política e pela rein-

cidente teoria da vitimização. O PÚ-
BLICO não conseguiu contactar, até 
ao fecho desta edição, o director do 
DN, João Marcelino.

No artigo, Tavares elenca alguns 
dos casos mais mediáticos que envol-
vem Sócrates (“a licenciatura manho-
sa, os projectos duvidosos de enge-
nharia na Guarda, o caso Freeport, o 
apartamento de luxo comprado a me-
tade do preço e o também cada vez 
mais estranho caso Cova da Beira”) 
para afi rmar: “(...) ele tem vergonha 
da democracia portuguesa por ser 
‘terreno propício para as campanhas 
negras’; eu tenho vergonha da demo-
cracia portuguesa por ter à frente 
dos seus destinos um homem sem o 
menor respeito por aquilo que são 
os pilares essenciais de um regime 
democrático”. 

Nos últimos dias, a blogosfera alu-
diu à frase inicial do texto (“Ver José 
Sócrates apelar à moral na política é 
tão convincente quanto a defesa da 
monogamia por parte de Cicciolina”) 
para justifi car a queixa de Sócrates. 
Contudo, na sua última crónica, Ta-
vares esclareceu que foi “processado 
por muitas frases”, mas “nenhuma 
delas inclui antigas estrelas de cine-
ma pornográfi co”.  

“Um santanismo refi nado”
Mesmo que tivesse sido esta afi r-
mação a motivar a queixa-crime, 
Manuel Costa Andrade, penalista e 
catedrático da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, enten-
de que ela está “dentro da fronteira 
do criminalmente tolerável e lícito”. 
Autor do livro Liberdade de Imprensa 
e Inviolabilidade Pessoal, Costa Andra-
de defende que a crítica é “contun-
dente”, mas “criminalmente lícita”. 
“Porque se trata de juízos de valor, a 
fronteira do criminalmente tolerável 
só é ultrapassada quando a crítica, 
pela sua mensagem e pela sua roupa-
gem, assume a forma de um insulto 
já incompatível com a dignidade hu-
mana”, argumenta. 

Depois da audição no DIAP, o MP 
terá de decidir pela dedução ou não 
da acusação. Tavares admite que Só-
crates “tem todo o direito” de avan-
çar com este processo “se se sente 
difamado”. Porém, “eu tenho todo 
o direito de dizer que o comporta-
mento dele tem sido uma vergonha 
para a democracia”. Apesar de este 
gesto do primeiro-ministro já ter si-
do interpretado como uma manobra 

ouvido no DIAP (2 de Abril), deu en-
trada na 11.ª vara de Lisboa (3.ª sec-
ção) um outro processo contra jorna-
listas, igualmente da autoria de José 
Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
No site tribunaisnet.mj.pt, pode ler-
-se que a acção cível tem como réus o 
jornal PÚBLICO e os jornalistas Cristi-
na Ferreira, Paulo Ferreira (director 

adjunto) e José Manuel Fernandes 
(director). O valor da indemnização 
pedida é de 250 mil euros. Devido 
ao período de férias judiciais, as no-
tifi cações ainda não foram enviadas 
para os réus e as informações sobre o 
processo não chegaram ao escritório 
do advogado do PÚBLICO, Francisco 
Teixeira da Mota. Contudo, o direc-
tor do PÚBLICO crê que esta acção se 
deve ao trabalho jornalístico sobre a 
discrepância de valores das habita-
ções do prédio onde reside Sócrates 
(edição de 20/02). 

No fi nal das respostas que Sócrates 
deu ao PÚBLICO, publicadas neste 
trabalho, lê-se: “qualquer insinuação 
no sentido do incumprimento das mi-
nhas obrigações fi scais só pode ser 
por mim considerada como caluniosa 
e difamatória”. Notando que a inves-
tigação foi feita com “dados factuais 
e não com insinuações”, José Manuel 
Fernandes entende que a acção cível 
traduz “uma forma de pressão mais 
forte e mais intimidatória” do que as 
queixas-crime. Não apenas porque 
não há limites para o valor da indem-
nização, mas também porque os réus 
são obrigados a apresentarem-se em 
tribunal. Mais: “Passa a existir a pos-
sibilidade de o accionista, ao ver or-
çamentada a indemnização nas con-
tas da empresa, também pressionar 
os jornalistas”. 

Por agora, não se sabe se Sócrates 
pondera instaurar mais processos 
contra jornalistas (ver caixa). No en-
tanto, estes dois casos demonstram, 
diz Pedro Lomba, que os efeitos das 
relações entre o poder político e a 
imprensa ultrapassam a dimensão 
política. “Tudo isto aumenta o poten-
cial de desconfi ança dos cidadãos, o 
cinismo e a falta de zelo.” 

Maria José Oliveira

de intimidação, Tavares prefere não 
enveredar por essa análise. 

Pedro Lomba, também colunista 
do DN e investigador, não utiliza a 
palavra intimidação. Mas sublinha 
que, apesar de “todos os governos” 
terem tendência para “controlar os 
órgãos de informação”, o executivo 
socialista “não hesita em usar o seu 
poder para tentar silenciar críticos e 
para transformar a sua mensagem na 
mensagem dominante”. O caso Fre-
eport, entre outros, é exemplo da 
incapacidade do Governo em “ouvir 
versões opostas às suas”. “É um san-
tanismo refi nado”, afi rma, “porque 
repete aquilo que Santana Lopes fazia 
de uma forma tosca”.

A “mais intimidatória”
A invocação insistente de alegadas 
“campanhas negras” para justifi car 
aquilo que não agrada a Sócrates e ao 
Governo pode justifi car-se pela falta 
de uma sólida cultura política? Pedro 
Lomba acha que sim. E acrescenta 
que a isto está associado o “aprovei-
tamento das condições sociais: uma 
sociedade civil fraca e um grande 
servilismo”. 

No mesmo dia em que Tavares foi 

O penalista 
Manuel Costa 
Andrade 
entende que a 
crítica de João 
Miguel Tavares é 
“criminalmente 
tolerável e lícita”

CARLOS LOPES/ARQUIVO

Processos Primeiro-ministro avança com acções judiciais

O PÚBLICO enviou, na terça-
-feira, por correio electrónico, 
três perguntas para o gabinete 
do primeiro-ministro. Até ao 
fecho desta edição, não obteve 
resposta. 
1. Por ora, conhecem-se dois 
processos (uma queixa-
-crime e um processo cível). 
Está a ser ponderada a 
instauração de mais processos 
sobre jornalistas, órgãos 
de comunicação social ou 
cronistas? 2. Quais os motivos 
que levaram o eng. José Sócrates 
a avançar com estes processos? 
3. Vários comentadores já 
insinuaram que estes processos 
configuram uma tentativa de 
intimidação da imprensa. Tem 
algum comentário a fazer sobre 
esta teoria?

Sem resposta
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Socialistas assinam 
texto crítico sobre 
situação do país

a O retrato, do mundo e de Portu-
gal, muito pouco risonho que é tra-
çado num “apelo à participação” na 
manifestação do 25 de Abril, na Ave-
nida da Liberdade, em Lisboa, avisa 
que “a crise internacional não poderá 
servir de cobertura para perpetrar 
arbitrariedades e violências contra 
os trabalhadores, nem tão-pouco pa-
ra absolver quaisquer caprichos ou 
incompetências do poder”. O apelo, 
lançado pela Associação 25 de Abril, 
que organiza todos os anos a mani-
festação, mereceu a concordância 
do PS, o partido do Governo, e por 
alguns dirigentes da chamada “ala 
esquerda”, a começar por Manuel 
Alegre, e pelo fundador do partido 
Mário Soares. Outros subscritores 
são o PCP, Bloco de Esquerda, Ver-
des, as duas centrais sindicais, CGTP 
e UGT, JS e JCP, entre outros.
Para responder à crise, é feito um 
apelo a “novos paradigmas compor-
tamentais e políticos”. “Ultrapassada 
a tempestade, nada poderá fi car na 
mesma”, lê-se no apelo. O “sistema 
capitalista” parece “ter entrado em 
ruptura”. Há “direitos conquistados 
durante gerações, pelos trabalhado-
res” que foram “gradualmente pos-
tos em causa”. A crise económica 
mundial está a ter consequências 
em Portugal, onde os seus efeitos se 
somam às “vicissitudes de antigos 
desequilíbrios estruturais que vêm 
de muito longe e persistem”.  

O texto do manifesto, a que o PÚ-
BLICO teve acesso, não aponta di-
rectamente as opções governativas, 
mas é marcadamente crítico quanto 
à situação económica no mundo e 
em Portugal. Com frases como es-

ta: “O desemprego e a precariedade 
alastraram simultaneamente com a 
desigualdade e empobrecimento. As 
classes trabalhadoras foram progres-
sivamente intoxicadas pela compul-
são consumista, veiculada por um 
marketing agressivo e manipulador”, 
acrescenta o texto. 

Manuel Alegre e Mário Soares são 
duas das mais de 600 personalidades 
de várias tendências esquerda que 
assinam o documento. A lista com-
pleta-se com fi guras como o líder do 
PCP, Jerónimo de Sousa, o Nobel da 
Literatura José Saramago, Carvalho 
da Silva, secretário-geral da CGTP, 
ou ainda Francisco Louçã, líder do 
Bloco de Esquerda. Do PS os nomes 
somam-se: o líder parlamentar, Al-
berto Martins, a eurodeputada Ana 
Gomes, o presidente do partido Al-
meida Santos, o ex-líder Ferro Rodri-
gues, ou ainda o vereador lisboeta 
Marcos Perestrelo, e os deputados 
Vera Jardim e Vitalino Canas.

Entre os apoiantes deste “apelo à 
participação” contam-se ainda o ex-lí-
der do PCP Carlos Carvalhas, os capi-
tães de Abril Vasco Lourenço e Otelo 
Saraiva de Carvalho, que reclamam 
“o direito inalienável à pluralidade 
das suas opiniões”.  

Nuno Simas

Manuel Alegre e Mário 
Soares subscrevem 
apelo à participação na 
manifestação do 25 de Abril 

Portugal “à frente” 
nas energias renováveis 

a O primeiro-ministro, José Sócrates, 
afi rmou ontem que Portugal está na 
“linha da frente” dos países do mun-
do que mais baseiam a sua produ-
ção eléctrica em energias renováveis, 
graças à “escolha política” de apostar 
nesse sector energético. 

“A aposta que fi zemos nestes qua-
tro anos nas renováveis coloca-nos na 
linha da frente dos países que querem 
fazer uma revolução verde, a favor 
do ambiente, mas também da nos-
sa economia e do nosso emprego”, 
disse Sócrates, durante uma visita à 
Central Fotovoltaica da Amareleja, a 
maior do mundo, localizada no con-
celho alentejano de Moura (distrito 
de Beja).

A deslocação do chefe do Governo 
integrou-se numa visita a Portugal de 
um grupo de jovens universitários de 
15 países, no âmbito da iniciativa New 
Energy World, do Ministério da Eco-
nomia e da Inovação.

Na sua intervenção, o primeiro-mi-
nistro destacou que a aposta de Por-
tugal nas energias renováveis resulta 
de “uma escolha política”, feita pelo 
seu Governo.

“A aposta que fi zemos nas reno-
váveis criou emprego e dinamismo 
económico. Nestes quatro anos, o 
sector da energia em Portugal é um 
dos sectores mais dinâmicos e mais 
vibrantes e, talvez, o sector que mais 
emprego criou”, disse.

Mário Soares  também subscreve

Não adie mais a sua decisão…

Com uma simples mensalidade a partir
de € 35,00 instale na sua Empresa,
alugando, a nova Central de
Comunicação Unificada de Telemóveis
(todas as redes), Telefones Fixos e Internet
e optimize as suas comunicações.
Entre também na Banda Larga das
poupanças telefónicas e da maior
operacionalidade na Empresa.

DIVISÃO NACIONAL DE ALUGUER DE SISTEMAS
A EMPRESAS E PARTICULARES

DIVISÃO NACIONAL DE ALUGUER DE SISTEMAS
AO ESTADO E SERVIÇOS PÚBLICOS

808 20.61.61 A BELTR8NICA 808 20.62.62A BELTR8NICA

E S T A D OE M P R E S A S
Contactem-nos sem qualquer compromisso. Agora também sistema de aluguer:

Tenha o que faz falta para o sucesso da sua Empresa!
Economize muito dinheiro em chamadas grátis a partir de
Telemóveis e Telefones Fixos para: Portugal (chamadas locais, regionais
e nacionais, dentro ou fora da rede PT), Europa, E.U.A., Canadá, Japão,
Hong-Kong, Austrália, Argentina, Malásia, etc. (mais de 50 países do
Mundo). Tecnologia de Múltiplo Operador. Beneficie do melhor
de cada um sem se comprometer com nenhum.

HOJE É O DIA!
Alugar é Melhor que Comprar

 

O Programa de Formação Médica Avançada destina-se a Médicos clínicos fortemente 
motivados para actividades de investigação clínica ou de translação.

O Programa tem a duração de 3 anos e terá início em 1 de Outubro de 2009. 

Serão admitidos 10 candidatos, nas seguintes modalidades:

Dedicação integral (módulos formativos e investigação) – Internos de Especialidade e 
jovens Especialistas (5 vagas)

 Dedicação em tempo parcial – Internos de Especialidade (5 vagas)

Instituições associadas ao Programa em 2009-2010:
- Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras
- Instituto de Medicina Molecular, Lisboa
- IPATIMUP, Porto
- Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
- Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa
- Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

para mais informações:
www.gulbenkian.pt/formacaomedica
E-mail: pgfmedica@gulbenkian.pt

As candidaturas devem ser ser submetidas electronicamente até às 17h00 do dia 30 de 
Abril de 2009 para www.gulbenkian.pt/formacaomedica

PROGRAMA DE FORMAÇÃO MÉDICA AVANÇADA
Programa Doutoral para Médicos

(2ª edição)
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Licença pode ir até um ano

Alargamento 
da licença 
parental já 
entrou em vigor 

Natália Faria

a Entraram ontem em vigor as novas 
regras de protecção na maternidade. 
A partir de agora, a licença pós-parto 
pode passar a ser de cinco meses, pa-
gos a 100 por cento da remuneração 
bruta, ou de seis meses, pagos a 83 
por cento, mas apenas se, pelo me-
nos, um desses meses for gozado de 
forma exclusiva pelo pai. 

Os incentivos à presença do pai em 
casa nos meses a seguir ao parto são, 
aliás, aposta clara do Governo, que 
apresentou o novo regime jurídico 
de protecção social na maternidade, 
paternidade e adopção como uma 
forma de incentivar a “natalidade e 
a igualdade de género através do re-
forço dos direitos do pai”, conforme 
se lê no preâmbulo do Decreto-Lei 
n.º 91/2008.

Se o pai optar por declinar a possi-
bilidade de fi car em casa um mês com 
a criança, a licença pós-parto (agora 
designada como licença parental) 
mantém-se como dantes: quatro me-
ses pagos a 100 por cento, ou cinco 
meses a 80 por cento. Findo os seis 
meses, os progenitores passam ainda 
a poder prolongar a licença por mais 
três meses cada um, mas aqui rece-
bem apenas um subsídio equivalente 
a 25 por cento da remuneração bru-
ta. Na prática, passará a ser possível 
fi car em casa 12 meses, embora com 
redução da prestação. 

Na mesma lógica de envolvimento 
dos dois membros do casal, a licença 
a gozar obrigatoriamente pelo pai a 
seguir ao parto aumenta para dez dias 
úteis (anteriormente eram cinco). O 
pai pode ainda, querendo, usufruir 
de mais dez dias opcionais, pagos a 
100 por cento. No tocante à concilia-
ção com o trabalho, destaca-se outra 
novidade. Os pais que optarem por 
trabalhar a tempo parcial para acom-
panhar fi lhos menores de 12 anos ve-
rão a sua remuneração registada pelo 
dobro, para efeitos de atribuição de 
prestações de segurança social, até 
ao limite da remuneração correspon-
dente ao tempo completo. 

Os direitos dos avós também saem 
reforçados, na medida em que estes 
fi cam com direito a faltar ao traba-
lho para prestar assistência aos netos 
quando os pais não faltem pelos mes-
mos motivos. Nos casos de adopção, 
as regras são idênticas. 

Governo reforça prioridade nas investigações, 
polícias defendem penas mais duras 

José Bento Amaro

Diminuição das armas de 
fogo volta a ser prioritária 
depois de, em 2008, 20 por 
cento dos crimes terem sido 
considerados graves

a Reduzir o número de crimes cometi-
dos com recurso a armas é o principal 
objectivo da política criminal para o 
próximo biénio. Ontem, em Conselho 
de Ministros, não passou despercebido 
o facto de os roubos cometidos com 
armas de fogo terem aumentado, em 
2008, mais de 60 por cento em rela-
ção ao ano anterior. Do mesmo modo 
foi anunciado que deverá haver um 
reforço para investigar crimes como a 
corrupção, o tráfico de influências e o 
branqueamento de capitais. Os polícias 
defendem penas mais duras.

Os dados estatísticos constantes do 
último relatório anual de segurança 
interna revelam que, por exemplo 
em relação aos homicídios, se veri-
fi cou um aumento dos casos em que 
as armas de fogo foram utilizadas. A 
Polícia Judiciária, que investigou uma 
média de 41 homicídios por mês (1,37 
por dia), concluiu que das 494 pes-
soas assassinadas no ano transacto, 
252 pereceram em consequência de 
disparos e 103 foram vítimas de armas 
brancas. Os valores contabilizados 
são, de resto, os mais elevados quan-
do comparados com os constantes de 
um quadro que remonta a 2004.

Para combater este tipo de crimi-
nalidade, os Ministérios da Justiça e 
Administração Interna apostam nu-
ma estratégia de prevenção, em que 
o policiamento de proximidade (co-
locação regular dos mesmos agentes 
nos locais tidos como mais problemá-
ticos) é relevado. Está ainda previsto 
que possam vir a ser activados, entre 

2009 e 2011, diversos planos dirigi-
dos às vítimas de crimes cometidos 
com recurso a armas. As operações 
policiais em locais suspeitos de ven-
da de armas, o reforço dos contactos 
entre a polícia e as populações locais, 
através de acções de confraternização 
(nos bairros difíceis da Amadora, por 
exemplo, a PSP faz jogos de futebol 
contra equipas de associações locais), 
e a continuação da criação de equipas 
conjuntas (diferentes forças policiais 
e magistrados) especializadas no com-
bate ao crime violento e grave são ou-
tras das medidas preconizadas.

Impunidade dos agressores
Os sindicatos policiais, sobretudo os 
da PSP, queixam-se amiúde da quase 
total impunidade para quem agride 
polícias. Não há dia, dizem, em que 
não se registem, pelo menos, três ca-
sos de agentes agredidos ou directa-
mente injuriados. “Só no ano passado 
foram quase 800 e, apesar das agres-

sões a polícias serem um crime pú-
blico desde 2001, quando o ministro 
Severiano Teixeira fez aprovar uma 
proposta do CDS que, curiosamen-
te, tinha sido reprovada uns tempos 
antes, não se conhece qualquer caso 
de alguém que tenha sido condenado 
por bater num agente da autoridade”, 
disse ontem ao PÚBLICO o presiden-
te do Sindicato dos Profi ssionais da 
Polícia (SPP), António Ramos.

“Alguém conhece algum caso de 
um agressor de um médico, professor 
ou agente de autoridade que tenha 
sido preso por isso?”, interrogou-se o 
presidente da Associação Sindical dos 
Funcionários de Investigação Crimi-
nal da PJ, Carlos Anjos, referindo que, 
“mais importante do que estabelecer 
prioridades para a investigação é ter 
molduras penais, sanções, adequadas 
a essa mesmas prioridades”. 

O ano passado fi cou ainda assi-
nalado por mais de uma dezena de 
incidentes graves em tribunais, com 
funcionários e juízes agredidos, ame-
açados, sequestrados e até com um 
caso, na Figueira da Foz, em que um 
homem, revoltado com uma decisão 
judicial, resolveu amputar, com um 
cutelo, parte de um dedo. Tudo em 
frente a um magistrado. Face à es-
calada destes casos, e também por-
que são cada vez mais frequentes os 
roubos em edifícios da Justiça (rou-
baram-se mais de uma dezena de 
caixas Multibanco em tribunais), o 
Governo anunciou que irá dar prio-
ridade à prevenção deste tipo de cri-
minalidade.

Os “crimes de colarinho branco” 
foram, desde o ano passado, alvo de 
um anunciado reforço do pessoal da 
investigação. A fraude na obtenção de 
subsídios redundou em 18 prisões e 
as burlas informáticas em 12. Os casos 
de corrupção, peculato e administra-
ção danosa foram responsáveis por, 
apenas, oito prisões.Em 2008, 252 pessoas foram mortas a tiro

“Quero leis severas para 
quem comete crimes graves 
e quero que o cumprimento 
das penas seja efectivo, 
porque não quero que os 
delinquentes saibam que, se 
cometerem crimes, não serão 
julgados”, afirmou ontem o 
lÍder do CDS/PP, Paulo Portas, 
comentando o diploma 
aprovado em Conselho de 
Ministros. Portas aproveitou 
ainda para voltar a endereçar 
responsabilidades ao 
Governo devido ao aumento 
da criminalidade no último 
ano, afirmando que o 
congelamento das admissões 
na PSP e GNR potenciaram a 
delinquência e o aumento do 
sentimento de insegurança.

“Castigos efectivos”

PAULO PIMENTA

Três crianças deixadas pelos pais no meio do mato 
brasileiro foram repatriadas para Portugal

Paula Torres de Carvalho

a Três irmãos portugueses, de 10, 
12 e 13 anos foram encontrados num 
acampamento rural no Mato Grosso, 
no Brasil, onde viviam há quatro me-
ses à guarda de uma ama brasileira, 
e repatriados para Portugal, aonde 
chegaram ontem.

Adoptados há seis anos por um ca-
sal português, as crianças, naturais 
dos Açores, aguardam agora numa 
instituição de acolhimento temporá-
rio, em Coimbra (cidade da residência 
da família), que o Tribunal de Família 
e Menores decida o seu futuro. As cir-
cunstâncias em que foram deixadas, 
pelos pais adoptivos, no meio do Mato 
Grosso, durante quatro meses, terão 
de ser, primeiro, averiguadas. 

Os três irmãos chegaram na 
madrugada de anteontem ao ae-
roporto da Portela acompanha-
dos de uma funcionária do Minis-

tério dos Negócios Estrangeiros. 
Segundo a imprensa brasileira, que 

tem dado muito destaque ao caso, os 
três irmãos terão sido entregues pela 
mãe adoptiva ao cuidado de uma ama 
brasileira (uma professora, de nome 
Joelma Alexandra Guerra) por moti-
vos relacionados com difi culdades do 
seu processo de separação, como ela 
própria já terá relatado às autorida-
des brasileiras. 

De acordo com Edmundo Marti-
nho, presidente do Instituto de Se-
gurança Social (ISS) português, as 
crianças encontravam-se no Brasil 
desde Dezembro de 2008, para on-

de foram levadas pela mãe, com o 
consentimento do pai. Lá, a mulher 
terá entregue os irmãos ao cuidado da 
ama que contratara em Agosto desse 
mesmo ano, em Coimbra, partindo, 
de seguida, para outra cidade, adian-
tam os jornais brasileiros.

A 25 de Março último, uma de-
núncia anónima desencadeou um 
processo, por parte das autoridades 
brasileiras, que culminou com o repa-
triamento dos irmãos para Portugal. 
A ama chegou a prestar declarações 
sobre o caso, segundo o jornal Folha 
de São Paulo, mas nunca mais foi lo-
calizada. 

O jornal noticia que as três crianças 
foram encontradas numa zona rural 
em Pontal do Marapi, depois do Con-
selho Tutelar ter sido informado de 
que havia uma brasileira com três 
crianças estrangeiras no local.   

O jornal cita ainda o juiz Gabriel 
Matos, da Vara da Infância e Juventu-

de, que afasta a suspeita de sequestro 
e afi rma que os pais adoptivos serão 
investigados pela Justiça portugue-
sa, por abandono. Segundo o mesmo 
juiz, a ama mudou-se para Nova Mu-
tum, onde passou a trabalhar numa 
escola rural. 

Depois de terem sido encontra-
dos, os três irmãos foram levadas 
para uma casa de acolhimento onde 
fi caram durante 12 dias. Por suspeita 
de abandono, foram entregues a um 
representante da embaixada portu-
guesa, que serviu de intermediária 
no repatriamento. Ainda segundo o 
Folha de São Paulo, este caso tem es-
tado a ser atentamente acompanha-
do, desde o início, pelo secretário de 
Estado das comunidades, António 
Braga, “com total discrição em defe-
sa da privacidade das crianças”, razão 
também invocada para não divulgar 
nem a sua identidade, nem a dos seus 
pais adoptivos. com Lusa  

As crianças 
eram adoptadas 
e foram 
entregues 
pelos pais aos 
cuidados de uma 
ama após se 
divorciarem
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Portugal

Q.B.

Alergias Pólenes andarão muito pelo ar nos próximos dias

As concentrações de pólenes 
no ar estarão muito elevadas 
nos próximos dias em Portugal 
continental e moderadas 
nos Açores e no arquipélago 
da Madeira, segundo um 
alerta emitido pela Sociedade 
Portuguesa de Alergologia (SPA). 

O alerta para o período 
entre amanhã e 16 de Abril 
é particularmente dirigido a 
quem tem alergia aos pólenes da 
azinheira e de outros carvalhos, 
da oliveira e do pinheiro, bem 
como aos das ervas parietária e 
gramíneas. 

Na Estremadura e região de 
Lisboa, os pólenes encontram-
-se em concentrações muito 
elevadas, com realce para a 
azinheira, erva parietária e 
oliveira. No Alentejo registam-
-se os níveis polínicos mais 
elevados, com predomínio dos 
pólenes da azinheira, gramíneas, 
pinheiro, azeda e tanchagem, 
sendo esperadas concentrações 
elevadas para o da azinheira, 
moderadas a elevadas para o das 
gramíneas, com tendência para 
aumento dos níveis, e baixas a 
moderadas para os do pinheiro e 

das ervas azeda e tanchagem. 
 No Norte do país e região do 

Porto, os pólenes encontram-se 
em níveis muito elevados, com 
destaque para os pólenes do 
carvalho, pinheiro e bétula. Por 
seu lado, os pólenes da parietária 
e gramíneas apresentam 
tendência para aumento dos 
níveis, mantendo-se em baixas 
concentrações. 

No centro do país e região de 
Coimbra, os pólenes encontram-
-se também em níveis muito 
elevados, sendo mais frequentes 
os do pinheiro, carvalho e erva 

parietária. Os pólenes estarão 
de igual modo em níveis 
muito elevados no Algarve, 
principalmente de azinheira e 
oliveira. 

Nos Açores, o pólen estará 
em níveis moderados, com 
destaque para o de cipreste, 
pinheiro, erva parietária e 
plátano. Há tendência para 
aumento dos níveis de pólen de 
pinheiro. Na Madeira, o pólen 
atmosférico estará presente 
em níveis moderados, com 
predomínio para os de cipreste, 
erva parietária e eucalipto. Lusa
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O PCP propõe a criação de um 
plano nacional de redução da 
vulnerabilidade sísmica, que 
inclui um diagnóstico do estado 
dos edifícios públicos, o reforço 
da fi scalização da construção dos 
prédios novos e campanhas de 
prevenção junto da população. 
O grupo parlamentar do PCP 
entregou ontem na Assembleia 
da República um projecto de 
resolução para a criação de um 
Plano Nacional de Redução da 
Vulnerabilidade Sísmica, mais de 
três anos depois de ter avançado 
com  uma proposta semelhante 
e que foi, em 2005, chumbada 
pelo PS.     

Projecto de resolução
PCP insiste em plano   
anti-sísmico

O Ministério da Agricultura afi rmou 
ontem que os organismos não 
acreditados de certifi cação de 
produtos biológicos têm processos 
em curso, salientando que dois 
destes centros já acreditados 
representam 70 por cento da 
produção total portuguesa. A 
Associação Portuguesa de Direito 
do Consumo (APDC) denunciou 
quarta-feira que seis dos oito 
organismos de certifi cação de 
produtos biológicos funcionam sem 
acreditação e ameaçou queixar-se à 
Comissão Europeia, caso o Estado 
português não actue dentro de 
“um prazo razoável, de dois a três 
meses”.     

Governo
Produtos biológicos: 
certificação em curso

O presidente da distrital do PSD-
Porto, Marco António Costa, 
manifestou ontem concordância 
com o calendário defi nido pela 
líder do partido para divulgar os 
candidatos às eleições europeias, 
defendendo que a lista deve ser 
liderada por um “rosto novo”. “A 
presidente do PSD já anunciou 
a intenção de apresentar os 
candidatos depois da Páscoa. 
Acho que é uma altura adequada”, 
afi rmou o líder da maior distrital 
do partido, em declarações à Lusa. 
Marco António Costa diz que “não 
há que ter pressa” nesta matéria, 
defendendo a necessidade de este 
processo “ser bem feito”.   

Europeias
PSD-Porto quer rosto 
novo para eleição 

A fé católica é professada por 
88,10 por cento dos portugueses, 
segundo o último Anuário 
Católico, que aponta para um 
decréscimo no número de 
sacerdotes. Os dados, relativos a 
31 de Dezembro de 2006, indicam 
que houve uma quebra de 8,4 por 
cento no número de sacerdotes 
entre 2000 e 2006, de 3159 para 
2894. Em seis anos, o número 
de baptismos também caiu. Em 
2000, foram registados mais de 
92 mil baptismos de crianças 
com menos de sete anos (77.272 
em 2006) e 5938 baptismos 
depois dos sete anos, o chamado 
“catecumenato” (5165 em 2006).      

Fé
Quase 90 por cento 
diz-se católico

Crianças dos seis aos 12 anos 
vão poder conhecer a história 
da bandeira portuguesa numa 
ofi cina criativa que decorrerá 
amanhã no Panteão Nacional, em 
Lisboa, no âmbito do programa 
Museus e Património... em Família. 
Organizado pelo Ministério da 
Cultura através do Instituto 
dos Museus e da Conservação 
(IMC) e do Instituto de Gestão 
do Património Arquitectónico 
e Arqueológico (Igespar), o 
programa Domingos das 10 às 13 
– Museus e Património... em Família 
vai decorrer até Dezembro deste 
ano e inclui actividades culturais 
para crianças e jovens. 

Panteão
Crianças vão 
conhecer a bandeira

O ex-Presidente da República 
Ramalho Eanes, em 
representação do chefe de 
Estado, Cavaco Silva, presidirá 
a 18 de Abril à evocação do 
bicentenário da Defesa da Ponte 
de Amarante, ocorrida aquando 
da II Invasão Francesa, anunciou 
fonte da autarquia. O município 
de Amarante tinha convidado 
Cavaco Silva para presidir à 
cerimónia, mas o Presidente da 
República delegou em Ramalho 
Eanes a representação do Estado 
português. Estará também 
presente o chefe do Estado-Maior 
do Exército, general José Luís 
Pinto Ramalho.

Amarante
Ramalho Eanes 
representa Cavaco
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Reino Unido Detidos 12 suspeitos de planearem ataques no país

Os jornais de ontem não pouparam críticas ao erro de Bob Quick
AFP

Operação antiterrorista posta 
em causa por um dos responsáveis
Comissário Bob Quick demitiu-se depois de ter mostrado uma folha 
com informações secretas. Operação em causa teve de ser antecipada 

a Escassos segundos de distracção e 
uma bem colocada teleobjectiva bas-
taram para tornar públicas informa-
ções confi denciais e forçar a polícia 
britânica a lançar em pleno dia uma 
operação de segurança que planea-
va há semanas. Doze homens foram 
presos por suspeita de estarem a pla-
near um atentado no Reino Unido, 
mas o aparente sucesso das buscas 
não escondeu o erro da véspera e o 
principal responsável da unidade de 
contraterrorismo da Scotland Yard foi 
forçado a demitir-se.

Bob Quick, um comissário com 30 
anos de experiência, foi quarta-feira 
de manhã a Downing Street para in-
formar o primeiro-ministro da ope-
ração iminente contra uma alegada 
célula terrorista a operar no país. 
Na mão transportava várias pastas 
e, sobre elas, uma folha com o que 
se veio a saber serem os pormenores 
da missão. 

A teleobjectiva de um dos fotó-
grafos permanentemente colocados 
frente à residência de Gordon Brown 
não teve, por isso, difi culdades em 
captar a palavra “secreto” escrita no 
cabeçalho da página, o nome de códi-
go da operação, as forças implicadas 

e o número e a residência dos suspei-
tos que estavam sob vigilância. 

Assim que a falha de segurança 
foi identifi cada, o Governo enviou 
uma nota às redacções, proibindo a 
publicação da fotografi a. Mas a ima-
gem tinha já sido enviada para jornais 
estrangeiros. Foi então decidido lan-
çar de imediato a operação — prevista 
apenas para a madrugada — e as de-
tenções foram feitas em plena luz do 
dia e à vista de dezenas de civis. 

Erro “elementar”
Os jornais não pouparam ontem crí-
ticas ao erro “elementar” e “emba-
raçoso” do comissário. Para Daniel 
Sandford, especialista da BBC em 
segurança, a negligência do respon-
sável “colocou vidas inocentes em 
risco”, enquanto Sein O’Neil escre-
via no Times que a polícia londrina 
“parece cada vez mais indisciplinada, 
arrogante e incompetente”. 

Sob pressão, Bob Quick anunciou 
a demissão, reconhecendo que o seu 
comportamento “poderia ter com-
prometido” a operação. Boris John-
son, o mayor de Londres e presidente 
da autoridade que controla as forças 
metropolitanas, disse ter aceite “com 
grande relutância” a demissão e ne-
gou “qualquer caça às bruxas”. Mas 

a ministra do Interior, Jacqui Smith, 
disse que a posição do comissário era 
“insustentável” e o ministro-sombra 
dos tories, Chris Grayling, conside-
rou “inaceitável” o comportamento 
“negligente” do polícia com maiores 
responsabilidades no combate ao ter-
rorismo: “Não percebo como um do-
cumento destes não estava fechado 
numa pasta”.

Esta não foi a primeira vez que Bob 
Quick se viu envolto em polémica. 
Em Dezembro, foi obrigado a pedir 
desculpas por ter acusado os conser-
vadores de serem responsáveis por 
notícias sobre um negócio gerido pela 
sua mulher. Meses antes, fora ele que 
dera o aval à detenção de um deputa-
do conservador por suspeita de divul-
gação de documentos classifi cados do 
Ministério do Interior.

Para o comando de unidade anti-
terrorista foi nomeado John Yates, 
um dos mais elogiados comissários 
da Scotland Yard. Nos últimos anos, li-
derou o inquérito às suspeitas de que 
os partidos receberam dinheiro em 
troca de nomeações para a Câmara 
dos Lordes, e foi o enviado da polícia 
britânica que apresentou desculpas à 
família de Jean Charles de Menezes, o 
brasileiro morto em Londres após os 
atentados de Julho de 2005.

Ana Fonseca Pereira

Onze dos 12 suspeitos detidos 
anteontem são paquistaneses a 
residir em Inglaterra com visto 
de estudantes, um facto que 
levou Gordon Brown a dizer que 
Islamabad tem de “fazer mais” 
no combate ao terrorismo. 

Os estudantes foram 
capturados em Manchester, 
Liverpool (dois deles junto à 
universidade local) e no condado 
de Lancashire (Noroeste). 
Ontem, a polícia prosseguia as 
buscas para encontrar materiais 
usados no fabrico de bombas. 
O grupo, que inclui ainda um 
britânico, é suspeito de ligações 
a movimentos extremistas 
estrangeiros e, segundo fontes 
dos serviços de segurança, tinha 
a “clara intenção e capacidade” 
para atacar Inglaterra. Os jornais 
dizem que o ataque estaria 
previsto para a Páscoa e que os 
alvos seriam um clube nocturno 
ou um popular centro comercial 
em Manchester. Mas os serviços 
de contraterrorismo não 
confirmam estas informações.

Atentados iminentes

Outras gaffes

Descuido 
do comissário 
tem vários 
antecedentes

a O descuido que conduziu à demis-
são de Quick surgiu na pior altura pa-
ra Paul Stephenson, chefe da polícia 
londrina, a braços com a polémica 
criada pelo vídeo que mostra a agres-
são da polícia a um homem que mor-
reu durante as manifestações do G20. 
Mas o comissário da Scotland Yard 
não foi o primeiro responsável a dei-
xar escapar informações sensíveis.

No ano passado, a ministra da Ha-
bitação foi fotografada a entrar para 
o Conselho de Ministros com vários 
documentos dentro de uma capa 
transparente. Antes de a porta do 
n.º 10 de Downing Street se fechar, 
os fotógrafos conseguiram captar as 
más notícias que Caroline Flint ia 
transmitir: os preços das casas iam 
descer entre “cinco e dez por cento” 
mas “ninguém pode dizer quão mal o 
mercado [de habitação] vai fi car”. 

No mesmo dia, outro membro do 
Governo foi fotografado com uma no-
ta interna onde se ponderava a parti-
cipação de Brown num reality show 
que estava a ser planeado pela BBC.

Na altura, questionou-se se a divul-
gação destes dados era legítima, mas 
Carter Ruck, um perito em direito da 
comunicação, explicou à BBC que só 
a publicação de informações relati-
vas à segurança do Estado poderia 
ser punida. 

Mas não são só as lentes dos fotó-
grafos a revelar verdades inconve-
nientes ou a embaraçar as autori-
dades britânicas pela má gestão da 
informação. Em Novembro de 2007, 
Brown teve de pedir desculpas a 25 
milhões de cidadãos cujos dados pes-
soais estavam em dois CD-ROM per-
didos pelo Ministério das Finanças. 
Os CD foram enviados, sem registo, 
para um organismo que fi scalizava a 
atribuição do abono de família, mas 
nunca chegou ao destino. 

Meses depois, o computador de 
um funcionário do Ministério da De-
fesa, contendo os dados de 600 mil 
pessoas, foi roubado de um carro es-
tacionado na via pública.

Brown já teve de pedir desculpas 
a 25 milhões de pessoas
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Jan Fischer é o novo primeiro-ministro checo

Jan Fischer, de 58 anos, foi ontem 
nomeado pelo Presidente checo, 
Vaclav Klaus, como primeiro-
ministro interino da República 

Checa. Sucede a Mirek Topolanek, 
que resignou ao cargo em resultado 
de uma moção de censura aprovada 
no Parlamento.

Oposição chama 60 mil manifestantes a 
Tbilissi, exigindo demissão do Presidente

A Uma multidão de pelo menos 60 mil 
pessoas respondeu ontem aos apelos 
da oposição georgiana, lançando nas 
ruas uma campanha de protestos que 
visam obter a demissão do Presiden-
te, Mikhail Saakachvili, que acusam 
de autoritarismo e erros crassos na 
guerra de Agosto com a Rússia.

Os líderes da oposição — reforçada 
nos últimos seis meses por uma série 
de ex-aliados de força de Saakachvili 
— prometeram não abandonar as ruas 
da capital georgiana, Tbilissi, e man-
ter apinhado o exterior do edifício do 
Parlamento até que o chefe de Estado 
abandone o poder.

Nesta primeira demonstração de 
força, a oposição fi cou aquém dos 150 
mil manifestantes com que contava, 
mas foi além das duas ou três dezenas 
de milhares que responderam à cha-
mada em ocasiões anteriores — até 
nos mais tumultuosos, de Novembro 
de 2007, em que Saakachvili queimou 
as credenciais democráticas perante 
os aliados ocidentais, ao responder 

Saakachvili enfrenta um 
desafio renovado, com a 
popularidade em baixa 
desde a guerra de Agosto 
entre a Geórgia e a Rússia

Pela primeira vez, os 17 partidos da oposição uniram-se

aos protestos com uma carga brutal 
da polícia antimotim.

Os organizadores acusaram as au-
toridades de terem detido activistas 
na véspera — o que o Ministério do 
Interior negou — e limitado os trans-
portes públicos desde as zonas oci-
dentais da Geórgia até à capital. A 
agência noticiosa Reuters dava ainda 
conta que responsáveis do Governo 
informaram os jornalistas, por via de 
mensagens de telemóvel, de que não 
haveria mais do que 25 mil pessoas 
nas ruas, um número bem abaixo dos 
60 mil a 100 mil estimados pelos cor-
respondentes dos media ocidentais.

Maior descontentamento
Certo é que desta vez o descontenta-
mento contra Saakachvili é maior. A 
popularidade do Presidente sofreu 
um tremendo abalo em Agosto, quan-
do a Rússia rechaçou em cinco dias 
de intervenção militar a tentativa de 
recuperar o controlo das regiões se-
paratistas da Abkházia e Ossétia do 
Sul. Pela primeira vez, agora, os 17 
partidos da oposição — que sempre 
se perfi lou fraca e desagregada — jun-
taram-se nos protestos.

“[Saakachvili] ainda não percebeu 
que a Geórgia tem orgulho. Não per-
cebeu que um Presidente que perde 
uma guerra tem de se demitir”, instou 

a ex-presidente do Parlamento Nino 
Burjanadze, política muito respeitada 
no país, que se afastou de Saakachvili 
no pós-guerra da Geórgia.

Os seis anos de governação de 
Saakachvili — jurista com formação 
nos Estados Unidos, reconduzido, 
em eleições antecipadas, em Janei-
ro de 2008 — foram tudo menos 
tranquilos, desde que encabeçou a 
viragem a ocidente do país com a 
Revolução Rosa de 2003. “Vamos 

fi car aqui até ao fi m, até que Saaka-
chvili se demita”, afi rmava uma das 
manifestantes, ouvida pela Reuters.

Em desafi o directo ao Presiden-
te, o líder do Nova Direita, Davit Ga-
mkrelidze, instou Saakachvili a diri-
gir-se aos manifestantes. “Ele que 
nos venha provar que não se pode 
demitir hoje e que é o salvador do 
país. Ele que nos venha prometer 
que nunca mais vai agir contra a lei”, 
afirmou durante o protesto. D.F.

VANO SHLAMOV&AFP

A A instabilidade moldava internacio-
nalizava-se ontem ainda mais, com 
a Rússia a avisar os Estados Unidos 
contra qualquer tentação de infl uir 
na questão. E a União Europeia pres-
sionava Chisinau a normalizar as suas 
relações com a vizinha Roménia. 

O aviso partiu do ministro russo 
dos Negócios Estrangeiros, Serguei 
Lavrov, no momento em que o Pre-
sidente Vladimir Voronin, pró-euro-
peu mas cada vez mais próximo de 
Moscovo, tenta defender o resultado 
das eleições de domingo perante a 
raiva de milhares de manifestantes 
que as contestam. 

“Não é admissível colocar uma fal-
sa escolha [aos moldavos] — a de que 

ou estão connosco ou com eles. Isto 
levará a uma luta maior por esferas 
de infl uência”, afi rmou o chefe da di-
plomacia russa, citado pela agência 
Novosti. E apelou à União Europeia 
para que garante a “soberania” da 
Moldávia”, já que a Roménia faz parte 
da UE e também da NATO. 

O ministro russo considerou “ina-
propriado” comparar os tumultos na 
Moldávia, em que manifestantes inva-
diram e vandalizaram o Parlamento 
e gabinetes ministeriais, com os mo-
vimentos de protesto que levaram às 
revoluções pró-ocidentais na Ucrânia 
e na Geórgia. 

A União Europeia pediu às autori-
dades de Chisinau que restabeleçam 

Rússia contra influências externas na Moldávia
relações “normais” com as romenas e 
respeitem “todas as liberdades cons-
titucionais”. 

Num comunicado assinado pelos 
ministros dos Negócios Estrangeiros 
da França, República Checa e Suécia 
— a troika europeia dos países que 
se sucedem na presidência —, a UE 
considera “essencial ter boas relações 
com os vizinhos”. 

Os protestos foram acompanhados 
de muitas bandeiras romenas, e gra-
ffi  ti nas paredes dando vivas ao país 
vizinho. Foi isso que levou o Governo 
de Vladimir Voronin a acusar o pa-
ís vizinho de interferência nos seus 
assuntos internos e a adoptar várias 
medidas de retaliação. 

Ao mesmo tempo que expulsou 
dois diplomatas romenos, que clas-
sifi cou como indesejados, impôs vis-
tos de entrada a romenos e lançou 
uma gigantesca operação de identi-
fi cação para apurar a nacionalidade 
dos interpelados: 200 pessoas foram 
detidas. 

“As autoridades moldavas adop-
taram nos últimos dias medidas que 
consideramos abusivas e discrimina-
tórias contra residentes romenos, in-
cluindo a introdução do regime de 
vistos”, acusou o chefe da diplomacia 
romena, Christian Diaconescu. 

Um terço dos 4,3 milhões de mol-
davos é de ascendência romena e fala 
a mesma língua do país vizinho. 

Polícia acusado 
de agressão na 
manifestação do 
G20 foi suspenso

a O polícia britânico que foi fi lma-
do a agredir um homem que acabou 
por morrer durante as manifestações 
contra a cimeira do G20 em Londres, 
na semana passada, foi suspenso. Ian 
Tomlinson era um vendedor de jor-
nais de 47 anos e morreu de ataque 
cardíaco após a agressão.

A decisão da suspensão foi tomada 
depois de uma comissão independen-
te ter pedido a punição do polícia, 
que num vídeo divulgado pelo diá-
rio britânico The Guardian aparece 
a agredir Ian Tomlinson. A autópsia 
concluiu que a morte foi provocada 
por um ataque cardíaco, que pode-
rá ter tido origem nas agressões. O 
polícia suspenso ainda não foi inter-
rogado, mas a comissão decidiu que 
deveria ser afastado das suas funções 
“por interesse público”.

As imagens mostram Ian Tomlin-
son a caminhar diante do cordão po-
licial e dos manifestantes, até que foi 

agredido por um elemento da polícia 
antimotim com um bastão e, pouco 
depois, caiu no chão. A agressão é 
vista em pelo menos dois vídeos ama-
dores divulgados esta semana.

A identidade do polícia não foi di-
vulgada. Um antigo comissário da 
polícia londrina, Brian Paddick, de-
fendeu em declarações ao The Guar-
dian que a confi ança nas forças po-
liciais seria prejudicada se não fosse 
tomada “uma atitude decisiva”. Nas 
primeiras horas chegou a ser referido 
que os polícias tinham sido agredidos 
quando tentavam ajudar Tomlinson, 
e ontem a polícia garantiu que não 
houve “qualquer intenção delibera-
da” de deturpar a informação.

Na quarta-feira, quando as imagens 
foram divulgadas, o chefe da polícia 
londrina, Paul Stephenson, consi-
derou “absolutamente justifi cado e 
apropriado um inquérito completo 
sobre o assunto”.

Paul Stephenson, 
chefe da polícia 
londrina, 
considerou 
o inquérito 
“absolutamente 
justificado e 
apropriado”

Eslovénia, o Leste selvagem  Amanhã na Fugas
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“Quando o FC Porto quer,
 o FC Porto consegue”

Leia. Comente. Participe. 
Todo o desporto em: desporto.publico.pt
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O director da CIA, Leon Panetta, garantiu ontem que os serviços 
secretos americanos já não utilizam nenhuma das prisões secretas 
onde nos últimos anos foram interrogados suspeitos de terrorismo, no 
cumprimento da ordem de encerramento dada pelo Presidente Obama.

Capitão de navio americano permanece refém 
num salva-vidas com piratas ao largo da Somália

Sofia Lorena

A Richard Phillips preparava-se ontem 
para passar uma segunda noite a bor-
do de um salva-vidas do navio, refém 
de quatro piratas e rodeado de navios 
de guerra, incluindo um destroyer da 
Marinha dos Estados Unidos. 

Na véspera, o Maersk Alabama fora 
capturado a 500 quilómetros da costa 
da Somália, mas ao fi m de quatro ho-
ras os tripulantes norte-americanos 
conseguiram recuperar o controlo do 
navio. Capturaram um pirata e tive-
ram-no refém por 12 horas, atado. Mas 
acabaram por entregá-lo sem chegar a 
receber em troca o seu capitão.

tra-relógio”. Hillary Clinton garantiu 
que o assunto está a ser seguido “de 
muito perto”.

“A boa notícia é que eles não têm 
para onde ir”, disse ao diário Washing-
ton Post Joseph Murphy, instrutor da 
Academia Marítima de Massachusetts 
cujo fi lho, Shane Murphy, está agora 
no comando do navio que é proprie-

dade de um armador dinamarquês.
“Estamos rodeados de navios de 

guerra e não temos tempo para falar”, 
disse um dos piratas do salva-vidas à 
Reuters, que conseguiu ligar para o 
telefone-satélite dos somalis. “Por fa-
vor, rezem por nós”, pediu. 

Em terra, no porto de Haradheere, 
bastião pirata, um associado do grupo 

disse à mesma agência que os piratas 
querem um resgate. “Claro que o capi-
tão é o nosso escudo”, explicou, admi-
tindo que “os amigos estão com medo 
dos navios de guerra”. Mas em Hara-
dheere, assegurou, os piratas estão 
armados e prontos a defender-se.

O ministro dos Negócios Estrangei-
ros do governo transitório da Somá-
lia, um país sem Estado de facto e em 
guerra civil há décadas, disse à AP que 
os piratas “estão a brincar com o fogo” 
e desta vez se “puseram numa situa-
ção em que não podem ganhar”.

Pode ser, mas os piratas somalis já 
provaram ser determinados. Depois 
de no ano passado terem posto o mun-
do a falar deles com a captura de um 
navio-cisterna com 100 milhões de dó-
lares de petróleo a bordo e de um na-
vio com 33 tanques, entre 130 outros 
ataques, são vigiados por uma missão 
que inclui todas as grandes potências, 
dos EUA à China. Mas continuam a ata-
car e têm agora 18 navios sequestrados 
e 267 tripulantes reféns. 

O porta-contentores levava 
ajuda alimentar da ONU. 
Sofreu o primeiro acto de 
pirataria contra os EUA “em 
centenas de anos”, disse o 
attorney general Eric Holder No salva-vidas 

ficou Phillips, 
que ao que se 
sabe se oferecera 
como refém 
em troca da 
segurança da sua 
tripulação

No salva-vidas fi cou então Phillips, 
que ao que se sabe se oferecera como 
refém em troca da segurança da sua 
tripulação, 20 homens norte-ame-
ricanos como ele. “Era isso que ele 
faria, é assim que ele é, é essa a sua 
responsabilidade como capitão”, disse 
à televisão norte-americana ABC Gina 
Coggio, cunhada de Phillips.

Ontem, Phillips viu o seu navio afas-
tar-se a caminho do Quénia, escoltado 
pelo USS Bainbridge, um navio lança-
mísseis dos EUA. Antes, os tripulantes 
tentaram o seu melhor para conseguir 
a sua libertação. “Estamos a tentar 
oferecer-lhes o que pudermos, comi-
da, mas não está a resultar”, dissera 
à CNN Kenn Quinn. 

No Alabama estão 232 contentores 
com comida enviada pelo Programa 
Alimentar Mundial da ONU para a So-
mália e para o Uganda.

Sabe-se que o FBI foi chamado a 
participar nas negociações e o vice-
presidente, Joe Biden, disse que a Ad-
ministração está a trabalhar “em con-

Irão inaugura primeira fábrica de combustível nuclear
A As autoridades iranianas anuncia-
ram a entrada em funcionamento da 
primeira fábrica de produção de com-
bustível nuclear e um número muito 
maior de centrifugadoras do que se 
pensava que teriam. Mas a Agência 
Internacional de Energia Atómica 
(AIEA) e os Estados Unidos recebe-
ram as novidades com cepticismo.

O anúncio do novo centro de pro-
dução foi feito pelo próprio Presiden-
te, Mahmoud Ahmadinejad, num dis-
curso transmitido pela televisão, no 
quadro da inauguração da unidade, 
em Isfahan. Com ele, disse, o Irão do-
mina a partir de agora o essencial do 
processo de fabrico do que precisa 
para alimentar os reactores do seu 
programa. 

Além da obra acabada, o líder ira-
niano, que falava no Dia Nacional da 
Energia Atómica, fez saber que foram 
“testados dois novos tipos de centri-
fugadoras, com uma capacidade vá-
rias vezes superior às actuais”. 

Quase ao mesmo tempo, a Organi-
zação Iraniana de Energia Atómica 
anunciava que a República Islâmica 
tem instaladas 7000 centrifugado-
ras, mas que o seu número total su-
birá no quadro do plano quinquenal 

Ahmadinejad fez a inauguração no Dia Nacional da Energia Atómica

ATTA KENARE/AFP

para 50 mil — quer dizer, muito mais 
do que a quantidade conhecida. 

As agências lembravam ontem que  
a AIEA afi rmou em Fevereiro que o 
Irão não tinha mais do que 3964 cen-
trifugadoras em actividade, 1776 de-
las em fase de teste e 125 instaladas 
mas ainda não em funcionamento. 

Os anúncios parecem indiciar, de 

acordo com analistas citados pela 
BBC, que o Irão chegou à fase fi nal 
do ciclo de fabrico nuclear. A instala-
ção de Isfahan terá uma capacidade 
anual de produção de dez toneladas 
de combustível, a ser usado pelo re-
actor de água pesada de Arak, em 
construção, e de 30 para alimentar 
o de água leve de Markazi, a cons-

truir. 
No entanto, há dúvidas sobre a 

capacidade iraniana. Um porta-voz 
do Departamento de Estado norte-
americano, Robert Wood, recebeu a 
notícia com “cepticismo”. E a AIEA 
afi rmou que Teerão “disse outras 
vezes no passado ter a funcionar 
centrifugadoras que depois se veio 
a saber que não tinha”. 

Os anúncios chegaram de qualquer 
maneira um dia depois de o Grupo 
dos Seis (Rússia, Alemanha, China, 
Estados Unidos, França e Reino Uni-
do) ter convidado na quarta-feira o 
Irão para discussões directas. Este 
respondeu que ia examinar a propos-
ta, para ter a certeza que representa 
uma “mudança de atitude” em rela-
ção à atmosfera de “intimidação”, 
nas palavras de Ali Akbar Javanfekr, 
um conselheiro de Ahmadinejad.  

Os Seis temem que o programa nu-
clear iraniano não se destine a fi ns 
civis, no caso a produção de elec-
tricidade, mas ao fabrico da bomba 
atómica.

Apesar de várias resoluções do 
Conselho de Segurança, Teerão in-
siste em levar por diante o seu pro-
grama nuclear. 

Representante 
da ONU contra 
insegurança 
na Guiné-Bissau

Jorge Heitor

A O representante das Nações Uni-
das em Bissau, Joseph Mutaboba, co-
municou terça-feira ao Conselho de 
Segurança, reunido em Nova Iorque, 
que não há segurança para os ele-
mentos de uma comissão guineense 
de inquérito aos assassínios do chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas, 
general Tagme Na Waie, e do Presi-
dente João Bernardo (Nino) Vieira. 
Nem sequer para quem seja chamado 
a testemunhar, pois todos estão sujei-
tos a ameaças e intimidações.

O ruandês Mutaboba também refe-
riu a falta de cooperação das Forças 
Armadas guineenses com a Procura-
doria-Geral da República quanto à tro-
ca de informações. Os militares abri-
ram entretanto um inquérito paralelo 
à morte de Tagme Na Waie, o terceiro 
chefe de Estado-Maior-General assas-
sinado na Guiné-Bissau nos últimos 
nove anos, depois de Ansumane Ma-
né e de Veríssimo Correia Seabra.

O sucessor interino de Na Waie, o 
capitão-de-mar-e-guerra José Zamora 
Induta, afi rmou que já existem “auto-
res confessos” do ataque à bomba ve-
rifi cado no dia 1 de Março ao Estado-
-Maior-General, sob cujos escombros 
fi cou soterrado o respectivo titular. 
Mas não divulgou nomes. 

A Liga Guineense dos Direitos Hu-
manos alega que alguns militares e ci-
vis detidos pelas estruturas militares 
apresentam sinais de maus tratos. In-
duta rejeitou as acusações do antigo 
primeiro-ministro Francisco Fadul, 
que diz que ele e o actual chefe do 
Governo, Carlos Gomes Júnior, esta-
riam por trás dos assassínios de Na 
Waie e de Nino Vieira. Gomes Júnior 
lidera o PAIGC, e nas legislativas de 
Novembro de 2008 obteve 49,8 por 
cento dos votos.

Entretanto, Henrique Rosa, que 
foi Presidente interino, de 2003 a 
2005, anunciou que se vai candida-
tar nas eleições antecipadas de 28 
de Junho. “É preciso fazer da Guiné-
Bissau um país estável”, disse, citado 
pela AFP.

No meio desta situação volátil, o 
Partido Republicano da Independên-
cia para o Desenvolvimento (PRID), 
do antigo primeiro-ministro Aristides 
Gomes, exigiu a dissolução das For-
ças Armadas, que considera “o prin-
cipal factor de instabilidade”.

N
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Bagdad caiu há seis anos. Ou 
melhor, a estátua de Saddam 
Hussein que ocupava o centro 
da Praça Firdaus foi derrubada 
nesse dia por militares norte-
-americanos e por iraquianos. O 9 
de Abril, que entretanto passou a 
Dia Nacional, fi cou como símbolo 
da queda do regime e ontem 
foi assinalado por partidários 
do xiita Moqtada- al-Sadr, que 
pediram o fi m da ocupação 
norte-americana. Dezenas de 
milhares, sufi cientes para encher 
a praça, vindos do subúrbio de 
Sadr City, alguns enrolados em 
bandeiras iraquianas, outros 

com os habituais cartazes de 
Sadr. “Deus, faz-nos libertadores 
da nossa terra”, mandou dizer 
o chefe religioso e político que 
ganhou poder a partir de 2003, 
por se ter oposto à presença 
dos EUA. Ali perto da Firdaus, 
na Zona Verde, que é a sede do 
Governo e ainda da ocupação, 
quatro estudantes da Faculdade 
de Belas-Artes da Universidade 
de Bagdad esculpem, mostram 
e vendem as suas obras feitas 
de armas velhas e munições. 
Arte industrial em mais um 
aniversário da guerra: esculturas 
abstractas, mas também uma 

fl or que já foi um canhão de uma 
metralhadora, um Atlas grego 
que segura um mapa do Iraque, 
em vez de suportar o peso da 
Terra, um peixe feito de cartuxos 
de balas e peças de armas, uma 
carruagem feita de uma AK-47 
retorcida (na foto), uma rainha 
Nefertiti.

“Estas peças de equipamentos 
que provocam a morte podem 
ser transformadas em coisas 
bonitas”, disse à AFP Ahmed 
Imad Aldeen, um dos artistas, 
de 27 anos. “Quando vejo cada 
arma, ela fala comigo e diz-me o 
que deve ser”, explica Aldeen, 

entrevistado na pequena ofi cina 
dentro do complexo fortifi cado.

Quem teve a ideia foi Zahim 
Jihad Mutar, veterano da 
guerra com o Irão (1980-1988) e 
desde 2003 chefe de uma ONG 
fi nanciada pelos EUA e pela 
ONU que destrói armas — ao 
ritmo de 600 por dia. É Mutar 
quem fornece a matéria-prima 
aos jovens artistas. Para outros 
deles, Ali Hamid Mohammed, 
estas obras “são também um 
apelo ao Iraque e ao resto do 
mundo”. Uma forma de dizer 
que “chega, chega de mortes”. 
S.L.
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Cerca de cinco mil aldeões enfren-
taram a polícia chinesa, após ata-
carem uma mina de carvão que di-
zem estar a estragar os seus cam-
pos, anunciou uma organização 
de defesa dos direitos humanos 
de Hong Kong. A polícia diz que já 
não há manifestações, mas os acti-
vistas garantem que os confrontos 
começaram na terça-feira, nas mi-
nas de Gubei. Segundo a polícia, 
houve apenas uma manifestação 
de mil agricultores que pediam 
“o fi m das operações na mina”. 
Os agricultores dizem que a mina 
afecta 8000 hectares de terras que 
servem 50 mil pessoas.

China
Camponeses e 
polícia em confronto

Um forno solar numa caixa de car-
tão que custa apenas cinco dólares 
(3,7 euros) a fabricar fi cou em pri-
meiro lugar no FT Climate Change 
Challenge, prémio internacional de 
ideias para lutar contra as alterações 
climáticas. Jon Bohmer, o vencedor, 
vai investir os 75 mil dólares (56,6 
mil euros) a testar a Caixa Quioto em 
dez países e ajudar 2000 milhões 
de pessoas nos países mais pobres a 
deixar de usar lenha para cozinhar. 
A Caixa Quioto será distribuída gra-
tuitamente. Aproveita o efeito de 
estufa para cozinhar e pode levar 
dez litros de água ao ponto de ebuli-
ção em duas horas.

Prémio climático
Caixa de cartão que 
pode servir de forno

Os deputados franceses reprova-
ram, por 21 votos contra 15, um pro-
jecto de lei do Presidente, Nicolas 
Sarkozy, que permitiria impedir 
o acesso à Internet de quem faça 
download ilegal de música e fi lmes. 
Vários deputados da União para 
um Movimento Popular (UMP) de 
Sarkozy votaram contra e juntaram-
-se à oposição. O Partido Socialista 
pediu que a votação seja respeita-
da, mas o Governo anunciou que 
haverá nova votação a 28 de Abril. 
A proposta dividiu os autores e foi 
contestada, por exemplo, pelo pro-
dutor português Paulo Branco e a 
actriz Catherine Deneuve.

França
Rejeitada lei sobre 
pirataria informática

A polícia grega neutralizou cinco 
engenhos explosivos colocados 
na catedral da Igreja ortodoxa de 
Atenas, a principal do Pireu, o 
porto da capital, e em duas igrejas 
bizantinas, no Norte. A acção foi 
reivindicada por dois grupos, 
Conspiração das Células de Fogo 
e Comando das Facções Niilistas 
no site Indymedia. Os dois grupos, 
qualifi cados pela polícia como 
anarquistas, denunciam a religião 
como um “manhoso mecanismo 
de autoridade” e justifi cam as 
acções com a aproximação da 
Páscoa, que os cristãos ortodoxos 
comemoram a 17 de Abril.

Grécia
Polícia neutraliza 
bombas em igrejas

Kim Jong II, líder da Coreia 
do Norte, fez a sua primeira 
aparição pública após um 
acidente cardiovascular que teria 
sofrido em Agosto, facto nunca 
confi rmado por fontes ofi ciais de 
Pyongyang. O líder foi recebido 
com uma entusiástica ovação 
pelo Parlamento, que o elegeu 
unanimemente como dirigente da 
Comissão de Defesa Nacional, o 
órgão mais poderoso do Governo, 
naquele que será o seu terceiro 
mandato consecutivo, noticiou 
o Taipei Times. O líder fez o seu 
regresso público cinco dias após 
o lançamento de um míssil ou 
foguetão.

Coreia do Norte
Kim Jong II regressa 
ao Parlamento

O ministro da Educação 
japonês aprovou ontem 
um manual de história 
cuja primeira edição, em 
2005, provocara uma crise 
diplomática com a China, por 
minimizar as atrocidades que 
o Japão cometeu durante a 
II Guerra, noticiou a AFP. A 
decisão de adoptar ou não 
este manual escolar cabe 
agora às escolas de 2º e 3º 
ciclo; a edição anterior fora 
apenas escolhida por 0,4 por 
cento dos estabelecimentos 
escolares. Algumas associações 
de professores e historiadores 
já revelaram a sua inquietação 
pela aprovação do manual.

Japão
Aprovado manual de 
história controverso

Bagdad  Protestos anti-EUA e arte feita de armas no dia da queda de Saddam
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A União Europeia e a MTV juntaram-se para combater a abstenção dos 
jovens nas eleições para o Parlamento Europeu. A campanha Can You 
Hear Me Europe? abriu um fórum de discussão em www.caneuhearme.
eu e organizará um evento a 30 Abril em diversas cidades europeias.

Manuel Noriega ainda tenta evitar 
a sua extradição para França

a A justiça norte-americana decidiu 
que o antigo Presidente do Panamá 
general Noriega pode ser extradita-
do para França, onde o espera outra 
condenação. Terá chegado ao fi m a 
luta do antigo homem forte pelo re-
gresso ao seu país — mas ele pode 
ainda recorrer da decisão. 

O caso arrastava-se nos tribunais 
americanos. A defesa do antigo líder 
panamiano, capturado pelos Esta-
dos Unidos em 1989, pretendia que 
fosse reconhecida a sua condição 
de prisioneiro de guerra e que fosse 
entregue ao Panamá. O tribunal de 
recurso julgou que, sem prejuízo do 
que dizem as Convenções de Gene-
bra, ele poderia ser sujeito à justiça 
francesa, que o condenou a dez anos 
de prisão.  

Manuel Antonio Noriega foi duran-
te os anos em que dirigiu o seu país 
um homem do interesse dos Esta-
dos Unidos. Mas o seu envolvimento 
com o tráfi co de droga tirou-lhe o 
interesse estratégico e foi capturado 
pelas tropas americanos na invasão 
de 1989. 

Ouvido pelos tribunais de Miami, 
sob a acusação de envio para este país 
de carregamentos de cocaína, expedi-
dos pelo cartel colombiano de Medel-
lín, já desaparecido, acabou conde-
nado em 1992 a 40 anos de prisão. A 
pena foi diminuída para 30 e por fi m 

para apenas 17 anos, devido ao seu 
bom comportamento prisional. 

Uma vez cumprida a sentença, no 
dia 17 de Setembro, pôs-se a questão 
de ser ou não extraditado para Fran-
ça, onde entretanto fora julgado in 
absentia, em 1999, por lavagem de 
dinheiro sujo. 

Novo recurso
As autoridades francesas, se bem que 
Noriega já tenha sido condenado, es-
tão dispostas a abrir novo processo 
por branqueamento de capitais. Em 
concreto, o branqueamento de 3,1 
milhões de dólares através de bancos 
nacionais.

Mas até isso acontecer pode levar 
muito tempo. O advogado do velho 
general, hoje com 75 anos, Júlio Ber-

rio, disse que o seu constituinte está 
“calmo e fi rmemente decidido” a evi-
tar a extradição e a voltar para o seu 
país. Vai apelar da extradição. 

Noriega foi aliado dos EUA durante 
a Guerra Fria. O Panamá era então, 
e permaneceu ainda alguns anos, o 
quartel avançado norte-americano 
na América Latina. O líder panamia-
no era um informador da CIA. Mas o 
tráfi co fê-lo cair em desgraça. 

Em 1990, na sequência da inva-
são norte-americana do Panamá, o 
antigo amigo de Washington foi de-
tido, levado para Miami, julgado e 
condenado. As autoridades america-
nas reconheceram-lhe, no entanto, 
o estatuto de prisioneiro de guerra, 
e aí nasceu o problema agora em 
análise. 

Depois de a justiça 
americana o ter condenado 
por narcotráfico, o antigo 
Presidente do Panamá 
tenta fugir à francesa por 
branqueamento de capitais

Noriega com apoiantes em 1987, antes de ser preso pelos EUA

JONATHAN UTZ/AFP

Argélia votou sob forte segurança nas 
presidenciais que reconduzem Bouteflika

Isabel Gorjão Santos

a A Argélia escolheu ontem entre 
seis candidatos a Presidente, mas 
só um tem hipóteses de ganhar: o 
mesmo que governa há dez anos, 
Abdelaziz Boutefl ika. Parte da opo-
sição considerou o escrutínio “uma 
charada”. 

Os jornais publicaram que o úni-
co adversário foi a abstenção e edi-
toriais com o título “absolutismo”. 
Os resultados só serão divulgados 
hoje e, ao fi nal da tarde, os números 
ofi ciais apontavam para uma parti-
cipação de cerca de 63,4 por cento 
dos eleitores.

Boutefl ika pôde ontem concorrer 
às presidenciais argelinas porque, em 
Novembro, conseguiu que fosse apro-
vada no Parlamento uma mudança da 
Constituição que lhe abriu caminho 
ao terceiro mandato. Da última vez 
que foi eleito, em 2004, teve 84,9 por 
cento dos votos, segundo os números 
ofi ciais.

O Presidente argelino, de 72 anos, 
votou a meio da manhã no bairro de 
El Biar, em Argel, e, embora a votação 

tenha decorrido sob forte segurança, 
com 160 mil polícias nas ruas e a vi-
giar 46.577 centros de votação, houve 
alguns incidentes. 

Dois polícias fi caram feridos num 
atentado à bomba junto a uma me-
sa de voto  50 quilómetros de Argel, 
noticiou a agência AFP. Outros dois 
engenhos explosivos foram desman-
telados na mesma região, onde estão 
implantados elementos da Al-Qaeda 
no Magrebe Islâmico, que apelou ao 
boicote na votação.

O ministro do Interior, Yazid 
Zerhouni, disse que houve uma ten-
tativa de ataque terrorista em Nací-
ria, a 250 quilómetros de Argel, sem 
dar mais detalhes, e que duas mesas 
de voto encerraram por “tentativas 
de perturbação”. Pelas 18h, adiantou 
Zerhouni, a taxa de participação era 

de 63,4 por cento. Durante a campa-
nha, Boutefl ika prometeu investir 
150.000 milhões de dólares em pro-
jectos de desenvolvimento e criar três 
milhões de postos de trabalho — uma 
questão crucial num país em que a 
taxa de desemprego é 11,3 por cento 
e 87,8 por cento dos desempregados 
têm menos de 35 anos. A oposição 
acusa Boutefl ika de ter sublinhado a 
ameaça do fundamentalismo islâmico 
para encobrir os problemas da pobre-
za, desemprego e corrupção. 

Embora com seis adversários — dois 
nacionalistas, dois islâmicos modera-
dos e uma candidata de um partido de 
esquerda —, Boutefl ika centrou a cam-
panha em apelos para a ida às urnas. 
Mas não terá conseguido convencer 
boa parte da população. 

A correspondente da BBC em Argel, 
Rana Jawad, escreveu que as pessoas 
estavam a manter-se à margem da vo-
tação, por estarem convictas da vitória 
de Boutefl ika. Abdeljaleel Saad, um 
professor de Educação Física de 26 
anos, disse que não ia votar e pergun-
tou: “Se já sabemos o resultado, o que 
é que está em questão?”  

Bouteflika 
prometeu 
durante a 
campanha 
150.000 milhões 
de dólares para 
projectos de 
desenvolvimento

Partido do Presidente Susilo deve 
vencer as legislativas indonésias

Jorge Heitor

a O Partido Democrático indonésio 
(PD), do Presidente, Susilo Bambang 
Yudhoyono, no poder desde Outubro 
de 2004, estava ontem à frente numa 
primeira projecção dos votos expres-
sos nas legislativas, mas apenas com 
20 por cento, o que o deixa depen-
dente de parceiros de coligação.

Quando eram conhecidas projec-
ções feitas logo a seguir ao fecho das 
assembleias de voto e referentes a 80 
por cento dos votos, designadamente 
a da agência de sondagens LSI, o se-
gundo lugar ia para o Partido Demo-
crático da Indonésia-Luta (PDI-P), da 
antiga Presidente Megawati Sukarno-
putri, com 15 por cento. Em terceiro 
estava o Golkar (que foi o partido do 
ditador Suharto), com 14 por cento.

Às urnas foram chamados mais 
de 170 milhões de cidadãos, na mais 
populosa de todas as nações muçul-
manas, constituída por 17.508 ilhas, 
6000 das quais habitadas. 

“É um saldo desanimador para 
o PD”, sintetizou à agência Reuters 
o analista de riscos políticos Kevin 
O’Rourke, ao recordar que se tinha 
chegado a pensar que a formação de 
Susilo Yudhoyono poderia chegar a 
30 por cento dos votos expressos. Se 
tivesse tido essa votação, ser-lhe-ia 
mais fácil proceder a reformas ins-
titucionais.

Um partido ou uma coligação ne-
cessitam de 25 por cento dos votos 
expressos ou de um quinto dos depu-
tados para apresentarem um candi-
dato às presidenciais de 8 de Julho.

Houve violência na província da 
Papua, com um saldo de cinco mor-
tos. Apelos ao boicote tinham aí sido 
feitos nos últimos dias por alguns gru-
pos separatistas.

Há cinco anos, o PD só conseguira 
7,5 por cento dos votos, fi cando atrás 
de quatro outros partidos. Nessa al-
tura alcançou 55 dos 550 deputados 
na Câmara dos Representantes, ou 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mas 
desta vez as sondagens tinham che-
gado a dar-lhe 29 por cento, o que à 
última hora se revelou ilusório.

Ontem à noite, ao dar uma confe-
rência de imprensa em sua casa, em 
Bogor, perto da capital, Jacarta, Su-
silo Bambang Yudhoyono, general na 
reserva, de 59 anos, confi rmou que 
vai procurar parceiros de coligação. E 
admitiu que as projecções devem cor-
responder ao resultado fi nal, quando 
todos os boletins de voto vierem a 
ser escrutinados. Mas só dentro de 
alguns dias deverá ser conhecido o 
resultado fi nal.

A Indonésia é a principal economia 
do Sueste asiático, mas este ano o seu 
crescimento deverá fi car-se entre os 
três e os quatro por cento. 

Os boletins de voto eram gigantes

Houve irresponsabilidade em 
L’Aquila, diz o Presidente italiano

a O Presidente italiano, Giorgio Na-
politano, já com 83 anos, lançou on-
tem uma acusação à classe política e 
às instituições do seu país, a propó-
sito do terramoto com a magnitude 
6,3 na escala de Richter que esta se-
mana matou 281 pessoas na cidade 
de L’Aquila e nos seus arredores.

Há uma “irresponsabilidade di-
fusa” na tragédia de edifícios que 
deveriam ser anti-sísmicos e que se 
desmoronaram, esmagando a popu-
lação, disse o chefe de Estado, ao 
deslocar-se à região de Abruzzo. 

“Ninguém está isento de culpas” e 
terá de se fazer “um exame de consci-
ência”, para se compreender “como 
é que foi possível que não se tenha 
feito a activação indispensável das 
normas de prevenção que estavam 
traduzidas em leis; ou que se tenha 
verifi cado um defeito nos controlos 
previstos”, sublinhou Napolitano, 
que de 1953 a 1996 foi deputado do 
Partido Comunista Italiano.

“É preciso tornar seguros os edi-
fícios de nova construção e até mes-
mo os mais antigos”, prosseguiu o 
Presidente. 

Recebeu resposta do primeiro-mi-

nistro, Silvio Berlusconi, que é do 
campo político oposto: “Se há res-
ponsabilidades, serão certamente 
apuradas.”

O Ministério italiano da Cultura 
solicitou entretanto apoio interna-
cional para a restauração das igre-
jas, palácios e outros monumentos 
danifi cados, tanto românicos como 
góticos, barrocos e renascentistas. 
Instituições públicas e privadas  
de uma série de países, incluindo 
a França e a Alemanha, já promete-
ram ajudar, mas crê-se que vai de-
correr um mês ou dois até se con-
seguir fazer um balanço exacto de 
todos os estragos. E que o restauro 
durará anos, consumindo muitos 
milhões de euros.

Na própria cidade de L’Aquila ou 
numa comuna que a Protecção Ci-
vil considere mais adequada haverá 
no dia 14 de Abril um concerto de 
solidariedade, com a participação 
da orquestra do Teatro Comunal de 
Bolonha e do tenor Andrea Bocelli, 
entre outros artistas. A partir de Los 
Angeles, será então transmitida uma 
mensagem do cantor lírico e maestro 
espanhol Plácido Domingo. J.H.
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Lisboa Colocação de propaganda política na cidade já agita o meio autárquico

Pedro Santana Lopes garante que o
Marquês de Pombal não terá cartazes seus
Candidato do PSD à Câmara de Lisboa discorda do seu partido, que apresentou queixa à CNE 
por autarquia querer impedir propaganda na Rotunda e chamou “salazarento” a Sá Fernandes

Ana Henriques

a O candidato do PSD à Câmara de 
Lisboa, Pedro Santana Lopes, dis-
corda da posição do seu partido que 
insiste em manter cartazes de propa-
ganda política no Marquês de Pombal. 
Santana, que quando esteve à frente 
da Câmara de Lisboa tentou, sem su-
cesso, acabar com a poluição visual 
na Rotunda, garante que quando en-
trar em campanha a rotunda não terá 
cartazes seus.

Ontem, ao fi nal do dia, havia qua-
tro grandes cartazes no local, apesar 
das recomendações da Câmara de 
Lisboa, através do vereador Sá Fer-
nandes, para que as forças políticas 
os retirassem: um de Manuela Ferrei-
ra Leite, pelo PSD, outro do Bloco de 
Esquerda, um do PCP e ainda um do 
Movimento Esperança Portugal, de 
Laurinda Alves. O Movimento Mérito 
e Sociedade preparava-se para colo-
car o seu mupi no Marquês. 

Sá Fernandes invoca disposições 
legais que, no seu entender, proíbem 
a propaganda de “provocar a obstru-
ção de perspectivas panorâmicas ou 
afectar a estética ou o ambiente dos 
lugares ou da paisagem”; e de “preju-
dicar a beleza ou o enquadramento de 
monumentos nacionais, edifícios de 
interesse público ou outros susceptí-
veis de serem classifi cados”. 

Ora, a Rotunda, “além de constituir 
um emblema patrimonial e paisagís-
tico da cidade, encontra-se envolvida 
por uma zona especial de protecção e 
por imóveis em vias de classifi cação”, 
argumenta. A seu favor, o autarca in-
voca um parecer da Direcção Regio-
nal de Cultura de Lisboa a defender 
que estes painéis interferem com as 
características da envolvente patrimo-
nial em que se inserem, “dado o forte 
impacte e a obstrução visual que na 
maioria dos casos originam”. 

Sá Fernandes assegura que o pa-
recer diz respeito à propaganda dos 
partidos – apesar de o documento, 
que no fi nal propõe não autorizar 
a afi xação dos cartazes, se referir 
sempre a eles como “painéis publi-
citários”. Um pormenor que poderá 
não ser dispiciendo, uma vez que a 
legislação que rege a propaganda tem 
diferenças signifi cativas da que rege 
a publicidade. O vereador ameaça ir 
para tribunal para fazer desaparecer 
os cartazes, 

Depois de o seu partido receber, 
tal como as restantes forças políticas, 
uma notifi cação de Sá Fernandes ins-
tando à remoção da propaganda, o 
dirigente social-democrata Agostinho 
Branquinho não esteve com meias 
medidas: apresentou uma queixa na 
Comissão Nacional de Eleições (CNE) 
e acusou o autarca de estar a ter “uma 

O cartaz com a líder do PSD, Ferreira Leite, no Marquês de Pombal
MIGUEL MADEIRA

atitude salazarenta, própria das dita-
duras”. E a poluição visual? “Fora dos 
períodos eleitorais, o espaço públi-
co não deve ser devassado de forma 
soez”, observa o também deputado. 
“Mas a democracia tem custos, e este 
é um deles. Além de que já estamos 
em período eleitoral, embora ainda 
não em campanha”. 

O PCP e o BE também já disseram à 
câmara que não tiram os cartazes. O 
dirigente comunista Carlos Chaparro 
observa que a propaganda política é 
um direito constitucional de primeira 
grandeza. Cita jurisprudência e mos-
tra pouco respeito para com os argu-
mentos de Sá Fernandes, que con-
sidera “manhosos” e “conversa da 
treta”. O Bloco apresenta um esclare-
cimento que pediu à CNE, segundo o 
qual a alínea da lei em que se baseia 
Sá Fernandes “não pode ser utilizada 
para determinar qualquer proibição 
de afi xação de propaganda”. Contac-
tado pelo PÚBLICO, Santana Lopes 
sugere que os partidos cheguem a um 
acordo para libertar o Marquês – sob 
pena de, com três eleições à porta, se 
instalar o caos em Lisboa. 

O facto de o vereador da Câmara 
Municipal de Lisboa José Sá 
Fernandes, que mandou retirar 
do Marquês de Pombal os 
cartazes de propaganda política, 
também já lá ter tido cartazes 
seus, em anteriores campanhas 
eleitorais, incendiou ontem 
o debate partidário sobre a 
questão. “Já lá os tive, é verdade, 
mas quem lá os pôs foi o Bloco 
de Esquerda”, justifica-se Sá 
Fernandes. Este partido retirou-
-lhe recentemente a confiança 
política, depois de o ter apoiado 
neste e no anterior mandato. 
“Teve lá cartazes por duas 
vezes”, acusa o dirigente dos 
sociais-democratas Agostinho 
Branquinho. “Nessa altura, com 
certeza, desconhecia a lei que 
agora invoca”. 

O dirigente comunista 

Carlos Chaparro também faz 
notar aquilo que considera 
pouco coerente: “Foi José Sá 
Fernandes quem alugou a 
Rotunda à TMN no Natal, e 
antes disso, nas Festas da 
Cidade, à Sagres”. 

“Se calhar está a criar 
estas dificuldades aos 
partidos políticos 
para poder alugar 
novamente a praça às 
marcas que pagam 
para isso”, antevê 
Carlos Chaparro. “Para 
José Sá Fernandes, a 
publicidade comercial é 
mais importante que os 
direitos constitucionais”.

Pedro Santana Lopes diz 
que “ninguém está livre de 
pecados” no que à afixação 
de propaganda no Marquês 

de Pombal diz respeito – ele 
próprio se lembra de já lá ter 

tido um cartaz. Mas quando 
quis acabar com a poluição 
visual no local era então 

presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, 

também foi apelidado 
salazarento, tal 
como José Sá 
Fernandes. Quem 

disse isso? “Terá 
sido o Bloco de 

Esquerda [na altura 
representado por Sá 

Fernandes na autarquia]? 
Não quero jurar, também 

pode ter sido o PS”, 
responde o candidato do 

PSD ao município. 
“Tem de haver zonas 

protegidas da propaganda”, 
argumenta.

Sá Fernandes mandou tirar cartazes mas também já lá os teve
Comunistas recordam ocupação da Rotunda por campanhas publicitárias
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Jerónimo de Sousa

PCP nega outras 
coligações
à esquerda 
para Lisboa

a O líder do PCP, Jerónimo de Sou-
sa, afastou ontem a possibilidade de 
uma coligação de partidos de esquer-
da nas próximas eleições autárquicas 
em Lisboa, tal como proposto numa 
petição assinada por um conjunto 
de personalidades, entre as quais o 
escritor José Saramago.

“O PCP tem uma coligação, a CDU, 
e é nesse quadro que vai concorrer. 
As coligações, os entendimentos e 
os acordos não se fazem na partilha 
de lugares. Tem-se sempre como pri-
meira condição a política, a autár-
quica no caso concreto. Daí que não 
seja de encarar a possibilidade de um 
entendimento neste quadro pré-elei-
toral”, disse Jerónimo de Sousa.  

Para o secretário-geral do Partido 
Comunista, que ontem falava aos jor-
nalistas à margem de uma reunião 
com a direcção da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Cacilhas, é necessário defi nir 
previamente “políticas e propostas 
concretas” e só depois “estabelecer 
possíveis entendimentos”. “Geral-
mente, o Partido Socialista põe as 
coisas ao contrário: primeiro discu-
tir a partilha de lugares e de poder e 
a política logo se vê. O PCP não faz 
isso”, salientou também Jerónimo 
de Sousa.

Para segunda-feira está prevista a 
apresentação de uma petição defen-
dendo uma coligação de esquerda 
em Lisboa, documento que deverá 
ser subscrito por personalidades co-
mo o prémio Nobel da Literatura e 
membro da lista das CDU às eleições 
europeias José Saramago e o fadista 
Carlos do Carmo. O presidente da Câ-
mara Municipal de Lisboa, o socia-
lista António Costa, já reiterou a sua 
“total abertura” para entendimentos 
com os partidos de esquerda.  

Jerónimo de Sousa defendeu ainda 
a necessidade de serem criadas “con-
dições mínimas” para os voluntários 
que prestam serviço nos bombeiros: 
“É necessário um quadro mínimo 
mais ou menos fi xo. Pensamos que 
as alterações ao estatuto social do 
bombeiro é uma questão fundamen-
tal, por exemplo em relação a uma 
defi nição desse quadro permanen-
te para salvaguarda dos direitos de 
bombeiros, que, não sendo profi ssio-
nais, têm que ter um estatuto muito 
específi co”, argumentou. Lusa

Quarteirão da pastelaria Suíça no Rossio vai 
ser transformado em hotel de cinco estrelas

a A Câmara de Lisboa aprovou, ante-
ontem à noite, na reunião do executi-
vo camarário, o projecto de arquitec-
tura que vai transformar o quarteirão 
onde se insere a pastelaria Suíça, na 
Rossio, num hotel de cinco estrelas. 
Para o presidente da autarquia, o so-
cialista António Costa, a unidade ho-
teleira irá dar um “grande contributo 
à reabilitação e revitalização da zona 
central da cidade”.

O quarteirão encontrava-se “há 
muito abandonado”, sobretudo ao 
nível dos pisos superiores, referiu 
Costa. O projecto foi sujeito a pare-
cer do Instituto de Gestão do Patri-
mónio Arquitectónico e Arqueológi-
co, acrescentou o vereador Manuel 
Salgado, que observou que este é “um 
excelente projecto”, que “mantém 
as abóbodas do piso térreo e repõe 
a cobertura original”. O movimento 
Cidadãos por Lisboa votou contra ele, 
por causa dos problemas de acesso ao 
estacionamento e de largada e tomada 
de passageiros no Rossio e na Praça 
da Figueira. A vereadora Helena Ro-
seta lançou também outras críticas à 
transformação do quarteirão em ho-
tel: “Não leva em conta a preservação 
da antiga manteigaria União”, “jóia” 
de valor patrimonial, acrescentou. Já o 

Helena Roseta votou 
contra o projecto do hotel, 
justificando que não leva 
em conta a preservação do 
valor patrimonial de alguns 
estabelecimentos

A pastelaria Suíça manterá o seu espaço no quarteirão do hotel

HÉLDER OLINO

A revisão do Plano Director 
Municipal (PDM) não estará 
concluída durante este mandato 
autárquico, informaram a 
vereadora Helena Roseta e o 
vereador Ruben de Carvalho, 
anteontem à noite, após a 
reunião do executivo da Câmara 
de Lisboa. Segundo estes 
autarcas, o vereador responsável 
pelo Urbanismo, Manuel Salgado 
(PS), reconheceu que o processo 
de revisão não estará terminado 
até ao fim do mandato. 

Para o vereador comunista 
Ruben de Carvalho, trata-
-se de um “falhanço enorme, 
nomeadamente do programa 
[eleitoral] do Partido Socialista”. 
O autarca sublinhou que, apesar 
da revisão do PDM não estar 
concluída, foram aprovados 
durante este mandato diversos 
planos urbanísticos, “coisas 
desgarradas que vão criando 
situações de facto, como o 
Plano da Boavista ou da Frente 
Ribeirinha”. 

Em Outubro de 2008, o 
presidente da Câmara de Lisboa, 
António Costa, anunciou durante 
a discussão sobre o “estado da 
cidade” que o novo PDM seria 
apresentado em Março.

Revisão do PDM
Processo estende-se
ao próximo mandato

vereador comunista Ruben de Carva-
lho destacou a degradação em que os 
edifícios se encontram, considerando 
que a criação de um hotel assegura 
movimento na zona e mantém algum 
do comércio existente.    

Estratégia contestada
Mais polémica foi a aprovação da carta 
estratégica de Lisboa, que deverá ser 
submetida à aprovação no início do 
próximo mandato, disse Costa. O au-
tarca assumiu que a discussão daquele 
documento estratégico para a cidade 
entre 2010 e 2024 irá coincidir com 
a campanha eleitoral autárquica e 
considerou que esse é um “momento 
particularmente oportuno para esse 
debate”. A contestação foi feita pela 

vereadora do PSD Margarida Saave-
dra: “Uma carta estratégica que vai 
estar pronta a um mês das eleições é 
uma forma de fazer campanha eleito-
ral à custa dos lisboetas e da câmara.” 
Também Ruben de Carvalho criticou a 
carta estratégica, uma “coisa que não 
existe”. Ana Pinho será a comissária 
para as questões demográfi cas, Ma-
nuel Graça Dias o comissário para a 
segurança e a inclusão, Tiago Farias 
ocupar-se-á das questões ambientais, 
Augusto Mateus da vertente económi-
ca, Simonetta Luz Afonso da temática 
cultural e João Seixas do modelo de 
governo da cidade. O cientista e inves-
tigador João Caraça será o comissário 
geral da carta estratégica de António 
Costa. PÚBLICO/Lusa

Urbanismo verifica falsidade de dados 
de edifício do Rato denunciada pelo PSD

a Os serviços de Urbanismo da Câ-
mara de Lisboa estão a analisar os 
elementos do projecto para o Largo 
do Rato contestados pela vereado-
ra do PSD Margarida Saavedra, que 
defende que o processo tem dados 
falsos e deve ser anulado.   

O vereador do Urbanismo explicou 
ontem que todos os elementos apon-
tados pela vereadora do PSD “foram 
enviados para os serviços para reme-
ter aos autores e perceber se há ou 
não dados relevantes que impliquem 
a responsabilidade dos projectistas”. 
“Se se confi rmar que as informações 
prestadas à autarquia estavam incor-
rectas e condicionaram a apreciação 
por parte da câmara municipal, têm 
de ser exigidas responsabilidades 
aos projectistas”, acrescentou Ma-
nuel Salgado.   

Numa carta enviada ao presidente 
da autarquia que foi noticiada ante-
ontem pelo PÚBLICO, Margarida Saa-
vedra indica que os dados entregues 
pelos projectistas à autarquia no pe-
dido de licenciamento foram empola-
dos no que se refere à altura dos edi-
fícios da zona, dando como exemplo 
os valores apontados para o muro do 
Palácio Palmela. A vereadora do PSD 
conclui que como os dados entregues 

à Câmara de Lisboa não são verdadei-
ros, o projecto poderá ser anulado, 
impedindo o promotor imobiliário de 
vir a alegar em tribunal o pagamento 
de direitos adquiridos. 

No entanto, Manuel Salgado subli-
nha a necessidade de saber como se 
mediram as alturas e se as diferenças 
são relevantes, frisando que “a Rua 
do Salitre é inclinada”. Para o verea-
dor, “deveria ser feita a cota absoluta 

do coroamento do muro com um le-
vantamento topográfi co de conjunto 
e ver se bate certo com o que está no 
desenho”. 

Quanto à diferença de alturas para 
os edifícios confi nantes com o que 
foi projectado para o Largo do Rato 
pelos arquitectos Aires Mateus e Fre-
derico Valsassina, cujo projecto de ar-
quitectura foi aprovado em 2005 pelo 
executivo então liderado por Santa-
na Lopes, Manuel Salgado sublinha 
que as únicas alturas determinantes 
são as dos prédios confi nantes. “O 
edifício Prémio Valmor (Casa Ventu-
ra Terra) não é confi nante com o do 
projecto e há um hiato, que é preci-
samente a entrada para a Sinagoga”, 
acrescentou.  

Também o arquitecto Aires Mateus 
defende que a lei apenas impõe que 
na apreciação do projecto sejam leva-
das em conta as alturas dos edifícios 
que estejam na sua continuidade. 

Em Julho do ano passado, a Câma-
ra de Lisboa rejeitou a proposta de 
emissão de licença de construção do 
edifício projectado por Aires Mateus 
e Frederico Valsassina, depois de em 
2005 o projecto de arquitectura ter 
sido aprovado pela autarquia, então 
liderada pelo PSD. PÚBLICO/Lusa    

Trânsito vai 
sofrer cortes 
temporários no 
IC19 e na CRIL

a A Estradas de Portugal (EP) anun-
ciou ontem que procederá na madru-
gada de hoje e até ao meio da manhã a 
um corte temporário ao trânsito auto-
móvel no IC19. O mesmo anuncia a Câ-
mara de Lisboa relativamente à CRIL, 
mas para a noite de segunda-feira.

Segundo a EP, “no âmbito da em-
preitada de alargamento do IC19 entre 
o nó do Cacém e o nó de Ranholas, 
o trânsito vai estar interrompido em 
ambos os sentidos, entre o nó de Pai-
ões e o nó do Alto do Forte, entre as 
meia-noite e as 9h hoje”. A EP informa 
que a interrupção se destina à realiza-
ção dos trabalhos de desmontagem 
da passagem superior de peões ao 
km 11,515. 

Na Circular Regional Interna de 
Lisboa (CRIL), o condicionamento 
a partir das 22h de segunda-feira fi -
ca a dever-se igualmente a obras, 
anunciou a CML. Em comunicado, a 
autarquia refere que “o trânsito vai 
ser condicionado na Estrada Militar 
e cortado na ligação entre Lisboa e 
Amadora pelo Bairro de Santa Cruz 
de Benfi ca (através da Rua Dr. Cunha 
Seixas)”. Lusa

Margarida Saavedra, vereadora 
camarária do PSD, denunciou 
que há suspeitas de que o 
projecto do edifício para o Rato 
conterá dados falsos, pelo que 
deverá ser anulado.

Projecto para o Rato
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Bares da Zona Histórica do Porto recrutam 
moradores para limpar a Ribeira 

Patrícia Carvalho

A Se é desempregado e mora na fre-
guesia de S. Nicolau, no Porto, esta 
notícia pode ser para si. A Associação 
de Bares da Zona Histórica (ABZH) e a 
Câmara do Porto assinaram, ontem, 
um acordo de cooperação, estabele-
cendo que a primeira assume a res-
ponsabilidade da limpeza do espaço 
público de toda a Ribeira. Para isso, 
a associação precisa de contratar seis 
pessoas e o desejo de António Fon-
seca, presidente da ABZH, é que os 
funcionários possam ser recrutados 
entre os desempregados da área. 

O objectivo é que o novo plano 
de limpeza desta zona possa entrar 
em vigor já a partir de 1 de Maio. Os 
funcionários que a ABZH irá recrutar 
terão a responsabilidade de efectuar, 
três vezes ao dia e todos os dias, a 
“varredura manual, lavagem, esva-
ziamento de papeleiras, remoção de 
dejectos caninos e reposição de sacos 
nos dispensadores em todos os arru-
amentos constantes da área” abran-
gida pelo acordo, e que se estende da 
Avenida de Gustavo Eiff el até à Rua 
da Reboleira. 

Segundo o documento assinado 
por António Fonseca e o vereador do 
Ambiente da Câmara do Porto, Álvaro 
Castello-Branco, a autarquia fi ca obri-
gada a ceder os equipamentos neces-
sários à limpeza e lavagem das ruas, 
além de transferir para a ABZH, men-
salmente, 1500 euros, “destinados ex-
clusivamente à cobertura de despesas 
relacionadas” com o acordo. 

Nos primeiros dois meses de tra-
balho, dois funcionários da limpeza 
da câmara vão acompanhar os novos 
trabalhadores da ABZH, para os aju-
dar na nova tarefa. A limpeza será ava-

Cooperação com a 
câmara dará trabalho 
a seis desempregados 
da freguesia de S. Nicolau 

liada mensalmente e, ao fi m de um 
ano, o acordo pode ser renovado, se 
as partes o entenderem.

A proposta para esta colaboração 
partiu da ABZH e chegou ao conheci-
mento de Álvaro Castello-Branco há 
cerca de 15 dias. O vereador achou-a 
“fantástica”, pelo que tratou de de-
senvolver o projecto rapidamente. As 
vantagens, asseguram Castello-Bran-
co e António Fonseca, são muitas. “A 
zona histórica tem que ser um espe-
lho da cidade e tem que estar bem 
limpa. Mais bem limpa. Isto não vai 
acontecer de um dia para o outro, 
mas vai-se melhorando. Como quere-
mos recrutar pessoas da freguesia, es-
peramos que possam chamar a aten-
ção da vizinhança, para que haja mais 
civismo, mais limpeza”, diz António 
Fonseca. Álvaro Castello-Branco re-
força: “O trabalho destas pessoas terá 
uma componente inédita. Há mora-
dores que, pela idade ou por proble-
mas de saúde, não podem descer à 
rua muitas vezes e atiram os sacos de 
lixo pela janela. Estes funcionários 
vão subir aos prédios e, nesses casos, 
recolher o lixo”.

O vereador não põe de parte que, 
a correr bem, este modelo possa ser 
usado noutras zonas, desde que exis-
tam “especifi cidades” que o permi-
tam. “Não se pretende transformar 
a cidade”, ressalvou, “num conjunto 
de zonas abrangidas por protocolos 
destes”. 

Na última Assembleia Municipal 
do Porto, o presidente da 
Junta de S. Nicolau, Jerónimo 
Ponciano, fez “um apelo” à 
câmara: “Passam-se semanas 
sem que a minha freguesia 
tenha limpeza adequada. 
Há contentores que não são 
lavados, creio eu, há meio ano.. 
O vereador do Ambiente diz que 
vai “avaliar” a situação. 

Mais limpeza

Santarém ganha 
57 camas para 
dependentes

Jorge Talixa

A Dois protocolos para a criação de 
57 camas destinadas à prestação de 
cuidados continuados de longa du-
ração e manutenção foram assinados 
anteontem entre a Administração Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT), o Centro Distrital de 
Santarém da Segurança Social e du-
as instituições particulares de solida-
riedade social ribatejanas, e que vão 
permitir aumentar em 19 por cento as 
disponibilidades deste tipo de cuida-
dos em toda região de saúde.

Estas novas camas serão instaladas 
nos municípios de Rio Maior e de Ou-
rém, no Solar da Azinheira (27) e na 
TMG – Residência para Seniores (30). 
De acordo com a ARSLVT, os cuidados 
continuados visam contribuir para a 
gestão das altas dos hospitais no que 
diz respeito a doentes agudos, permi-
tindo uma utilização das vagas para 
outro tipo de doentes. Os complexos 
em que se vão integrar terão condi-
ções para “proporcionar cuidados que 
previnam e retardem o agravamento 
da situação de dependência”.

Na área da ARSLVT (Lisboa, Santa-
rém e Setúbal, com um total de cerca 
de 3,5 milhões de habitantes), existem 
687 camas de cuidados continuados 
contratualizadas e activas. Destas, 125 
são de convalescença, 53 de cuidados 
paliativos, 215 de média duração e 294 
de longa duração e manutenção.

Agrupamento Europeu de Cooperação 
Territorial nasce em Borba 

a Os municípios portugueses de 
Alandroal, Barrancos, Borba, Mou-
rão, Portel, Reguengos de Monsaraz 
e Vila Viçosa e os espanhóis de Bar-
carrota, Higuera de Vargas, Oliva de 
la Frontera, Olivenza, Taliga, Valverde 
de Leganes e Villanueva del Fresno 
decidiram constituir-se em Agrupa-
mento Europeu de Cooperação Terri-
torial (AECT) – Guadiana Central. 

Esta entidade tem como objectivo 
facilitar e promover a cooperação 
transfronteiriça, a cooperação tran-
seuropeia e a cooperação entre os 
seus membros, exclusivamente no 
intuito de reforçar a coesão econó-

Maria Antónia Zacarias mica e social no território.
Os AECT têm por atribuições es-

pecífi cas a execução de projectos 
ou acções de cooperação territorial 
co-fi nanciados pela União Europeia, 
através do Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional, do Fundo Social 
Europeu e de Fundo de Coesão.

De acordo com o presidente da edi-
lidade de Borba, Ângelo de Sá, estes 

AECT podem ainda promover a reali-
zação de estudos, planos, programas 
e projectos ou outras formas de rela-
cionamento entre agentes e entidades 
públicas susceptíveis de contribuírem 
para o desenvolvimento dos territó-
rios, bem como gerir infra-estruturas 
e equipamentos e ainda prestar ser-
viços de interesse público.

Cada município vai agora aprovar 
a intenção de constituição do AECT, 
que só se confi rmará depois da apro-
vação do convénio e dos respectivos 
estatutos pelos órgãos municipais.

Os projectos de convénio e esta-
tutos serão discutidos entre todas as 
autarquias em reunião a realizar no 
dia 21, em Oliva de la Frontera.

O autarca de 
Borba admite 
que o novo 
instrumento 
de cooperação 
é susceptível 
de promover o 
desenvolvimento

Burla com tempo de reforma em tribunal
A Uma burla tributária relacionada 
com descontos para a reforma atra-
vés de relações de trabalho fi cciona-
das começa a ser julgada terça-feira 
no Tribunal de Portalegre, onde nos 
últimos tempos deram entrada mais 
de 100 inquéritos do género.   

No banco dos réus estão três ar-
guidas, a mulher do proprietário de 
uma salsicharia, que já morreu, a 
fi lha, professora, e uma mulher de 
62 anos, acusada de ter recebido 12 

mil euros de reforma a que não teria 
direito e de ter lesado o Estado em 
cerca de 2400 euros anuais, desde 
2006. De acordo com a acusação do 
Ministério Público, a que a Lusa teve 
acesso, “começou a circular entre as 
pessoas a notícia de que, através de 
um mecanismo jurídico-processual, 
era possível conseguir tempo de re-
forma invocando que, em determi-
nado período, se tinha trabalhado 
para uma suposta entidade patro-

nal, o que, na realidade, não tinha 
acontecido”.   

“Foi assim que um grande número 
de pessoas se dirigiu ao Tribunal de 
Trabalho de Portalegre, onde propu-
seram acções de processo comum, as 
quais, invariavelmente, terminavam 
por transacção reconhecendo o réu 
que o autor tinha trabalhado para si 
durante o período mencionado na 
petição, pois isso tinha previamente 
combinado.”

Emir Kusturica regressa a Portugal com a frenética No Smoking 
Orchestra. A banda apresenta-se agora com um espectáculo que reúne 
todos os seus sucessos, no dia 17 de Abril, no Pavilhão Rosa Mota, no 
Porto, às 22h, e no dia seguinte no Campo Pequeno, em Lisboa, às 22h.

A limpeza na Ribeira será efectuada três vezes durante todos os dias

PAULO RICCA

Informações e reservas: 21 273 93 60  |  publico@ctalmada.pt  |  www.ctalmada.pt

O VENDEDOR
DE ELOGIOS

Texto e encenação
de MICHEL SIMONOT

COMPANHIA DE TEATRO DE ALMADA

Com ALBERTO QUARESMA
BERNARDO DE ALMEIDA

ANDRESA SOARES

ESTREIA 15 DE ABRIL

Qua a Sáb às 21h30 | Dom às 16h00
SALA EXPERIMENTAL  M12

UMA LONGA JORNADA
PARA A NOITE
de EUGENE O’NEILL
Encenação 
de ROGÉRIO DE CARVALHO

ATÉ 19 DE ABRIL

Com TERESA GAFEIRA
MARQUES D’AREDE
ELMANO SANCHO
LUÍS RAMOS
LAURA BARBEIRO

Qua a Sáb às 21h00 | Dom às 16h00
SALA PRINCIPAL  M12

COMPANHIA DE TEATRO DE ALMADA
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Classifi cados Tel. 21 011 10 10/20 Fax 21 011 10 30
De segunda a sexta das 09H00 às 18H00

Rua Viriato, 13 
1069-315 Lisboa 
pequenosa@publico.pt 

Imobiliário
Aluga-se

ARMAZÉM NA ZONA
DE XABREGAS
90 m2  ex-oficina auto
Próx. area TGV vendo/
alugo
966946132

Imobiliário
Vende-se

VENDE-SE CLíNICA
MÉDICA E DENTÁRIA
Em funcionamento há 13
anos. Vasta carteira de
clientes. Motivo: mudan-
ça de país (profissional).
Contactar: 10-13h /
15-19h (2ª,3ª,4ª,6ª - 5ª só
tarde).
Telf: 21 432 74 44

Mensagens

A AQUABODY -
Hotchocolat, Sauna
Tântrica, Prostática,
Banho Vichy, Grego.
Tel.: 21 315 15 87

ACOMPANHANTE DE
NÍVEL

34 A. Bonita. Meiga
na intimidade. Culta.
Discreta.
Telm: 96 145 40 71

AMBIENTE SPA
Massagem exuberante
Venha Conhecer um
Mundo de sensações
unicas num prazer vibran
-te Apart.Privado Lx
915566963

LINHA DE SINTRA 2
AMIGAS
Pura tentação.Atende
20h as 24h.Apart. Priv.
Desloc.
964715229

Emprego
Precisa-se

COLABORADORAS -
Queluz / Massamá,
20/40 anos, boa
apresentação.
Telm: 96 669 79 67

ALFAMA- T1 TIPICO
470 eur.
C/ Móveis e equipamen-
to.A 5min do metro. St.
Estevão
936404736

A  ACOMPANHANTE
BONITA - De alto nível,
doce, delicada, divertida.
Speak English.
Telm: 91-7501497

Nos termos do n.º 2 art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 
de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-
Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e na redacção que foi conferida 
pela Lei 60/07 de 4 de Setembro e art.º 27.º do RUEM, torna-se 
público que em 17 de Março de 2009 foi autorizado por despacho, 
exarado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Cascais, a abertura do procedimento por discussão pública sobre 
o pedido de alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1387, requerido 
por Hermínio Lopes. A alteração solicitada é referente ao lote 14 
nomeadamente quanto ao aumento da área de construção em 83 
m², passando de 177 m² para 260 m², aumento de número de fogos 
de 1 para 2 e implantação de escadas exteriores já existentes à 
data de emissão do Alvará de Loteamento, de acordo com as 
peças integrantes do processo n.º 194 de 6 de Fevereiro de 2009, 
não se prevendo quaisquer outras alterações aos restantes para 
metros urbanísticos ao alvará 1387.
Por este meio, revela-se que vai ser dado início ao período de 
discussão pública a decorrer durante o prazo de 15 dias úteis, 
contados a partir da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República, II Série.
Toda a tramitação procedimental e demais elementos estão 
disponíveis para efeitos de consulta, no DRU – Departamento de 
Requalifi cação Urbana, sito na Rua Gomes Freire, Escola Conde 
de Ferreira, das 9 às 13.00 horas e das 14.00 às 16.00 horas.
Qualquer interessado pode apresentar por escrito, no decurso 
daquele período, reclamações, observações, sugestões e pedidos 
de esclarecimentos sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito do respectivo procedimento de elaboração, 
as quais deverão ser entregues, no Serviço de Atendimento do 
Departamento de Urbanismo, sito no Edifício Vidraceiro - Rua 
Afonso Sanches - Cascais, das 9.00 às 16.00 horas.
Para os devidos efeitos legais considera-se cumprida a respectiva 
divulgação, através do presente aviso, que será afi xado nos Paços 
do Concelho, Junta de Freguesia de Alcabideche, no próprio local 
e publicitado nos meios de comunicação social.
Cascais, 23 de Março de 2009

O Vice-Presidente
(No uso de competência delegada)

Carlos Carreiras

AVISO
Discussão Pública 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1387
Cabeço de Mouro | São Domingos de RanaGONÇALO GAMA LOBO, Presidente do Conselho de Deon-

tologia do Porto da Ordem dos Advogados Portugueses, em 
cumprimento do disposto nos artigos n.ºs 137.º e 169.º do Es-
tatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei 15/2005, 
de 26 de Janeiro;
Faz saber publicamente que, por Acórdão de 10 de Outubro 
de 2008, do Conselho Superior da Ordem dos Advogados 
Portugueses, que confi rmou o Acórdão do Conselho de De-
ontologia do Porto de 15 de Junho de 2007, ratifi cado, nos ter-
mos do disposto no artigo 135.º, n.º 2 do EOA, por Acórdão da 
3.ª Secção do Conselho Superior da Ordem dos Advogados 
Portugueses, de  16 de Novembro de 2007, foi aplicada à Sra. 
Dra. Carmelinda Cardoso Pinto, que usa o nome abreviado 
de Carmelinda Pinto, Advogada inscrita pela Comarca de Vila 
Nova de Gaia, portadora da cédula profi ssional n.º 4978-P, a 
pena disciplinar de Expulsão, por violação do disposto nos 
artigos n.ºs 76.º, n.ºs 1, 2 e 3, 78.º, alíneas b), f) e g), 79.º 
alínea a), 83.º, n.º 1 alíneas c), d), g) e h), 84.º, n.º 1 e 86.º, na 
redacção da Lei 80/2001, de 20 de Julho, e por correspondên-
cia e/ou em vigor à data da prática dos factos dos artigos 83.º, 
n.ºs 1 e 2, 84.º, 85.º, n.º 2, alíneas a), e), g) e h), 86.º, n.º 1, 
alínea a), 92.º, n.ºs 1 e 2, 95.º, n.º 1 alíneas a), b) e e) e 96.º, 
n.ºs 1 e 2 do Estatuto da Ordem dos Advogados.
O cumprimento da presente pena teve o seu início em 30 
de Janeiro de 2009, que foi o dia seguinte àquele em que a 
arguida se considera notifi cada da decisão que julgou impro-
cedente a providência cautelar de suspensão de efi cácia de 
acto administrativo – processo 2477/08.7BEPRT, do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto.

Porto, 3 de Abril de 2009

Gonçalo Gama Lobo
Presidente do Conselho de Deontologia

ORDEM DOS ADVOGADOS
CONSELHO DE DEONTOLOGIA DO PORTO

EDITAL

SALDANHA
MASSAGISTA 24 A -
Massags. de relaxamen-
to e outras. Vale a pena
conferir. Tm: 913163741

MARIANA 25 ANOS
MULATA - Atende em
apart. privado / hoteis.
Nível / discrição.
Telm: 91 612 17 30

Nos termos do n.º 2 do art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, torna-se público que a Câmara Municipal 
de Cascais emitiu em 16 de Março de 2009, o ALVARÁ 
DE LOTEAMENTO N.º 1427 em nome de SOPROGIMA - 
CONSTRUÇÃO  E VENDA DE IMÓVEIS, LDA., com morada 
para o efeito na Rua da Esperança, n.º 256, Murches, 2755-
221 Alcabideche, portador do cartão de pessoa colectiva n.º 
506.220.443, na sequência da decisão por deliberação de 
Câmara de 4 de Junho de 2007 e as obras de urbanização 
por despacho de 26 de Setembro de 2008, através do qual foi 
aprovado o loteamento e obras de urbanização do seguinte 
prédio do prédio urbano com a área total de 7.200,00m² que 
possui em  “Mão Furada” ou “Janes”, freguesia de Alcabideche, 
deste Concelho, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial 
de Cascais sob a Ficha n.º 07935/220199, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 2145, inscrito a favor do loteador 
sob a cota G-2, que confronta do Norte com caminho, do Sul 
com Herdeiros de Manuel Francisco Campanudo, do Nascente 
com Manuel dos Reis Cupido e Herdeiros de Joaquim Francisco 
Campanudo e do Poente com Domingos Nunes e Herdeiros de 
José Pedro do Vale.
O prédio a lotear apresenta as seguintes características:

Área do prédio a lotear: 7.200,00 m²
Área total de construção: 1.999,00 m² 
Número de pisos máximo: 2P+Cave
Número de lotes: 9
Número de Fogos: 9

Nos termos dos n.º 1 do art.º 43.º conjugado com o n.º 3 do 
art.º 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, são cedidos 
à Câmara Municipal, para integração no domínio público 
municipal, 1.349,93m² destinados a arruamentos, passeios e 
estacionamentos, 399,82m² para espaços verdes de utilização 
colectiva, 599,93m² para equipamento e 16,45m² para instalação 
do Posto de Transformação.
Para a conclusão das obras de urbanização é fi xado o prazo de 
18 meses a contar da data da emissão do alvará.
Cascais, 16 de Março de 2009.

Carlos Carreiras

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais

AVISO
Alvará de Loteamento n.º 1427
Janes | Alcabideche

TENSIQ
Sindicato Nacional dos Quadros das Telecomunicações

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos Artigos 17, 19, 21 e 24 dos Estatutos, con-
voco a Assembleia Geral Eleitoral do TENSIQ para o próximo 
dia 16 de Junho de 2009, das 12 às 19 horas, na sede do Sin-
dicato, R. Tomás Ribeiro, 10 - 3.º, Lisboa, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto único - ELEIÇÃO DOS CORPOS GERENTES PARA 
O BIÉNIO DE 2009 A 2011.

Lisboa, 9 de Abril de 2009

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Aguiar e Costa, Eng.º

LITORAL ALENTE-
JANO
Lotes p/ moradias a
12km de Milfontes só
37.500€

917347722

AVISO
Encontra-se aberto concurso público até ao dia 05 de Maio próximo para apresenta-
ção de propostas referentes à Implementação de um Sistema de Recolha e Recicla-
gem de Óleos Alimentares Usados no Concelho de Viseu.
As propostas deverão dar entrada no Atendimento Único desta Câmara Municipal até 
às 18.00 horas do referido dia 05 de Maio próximo, sob pena de não serem admitidas 
ao concurso. 
As propostas poderão ainda ser remetidas pelo correio, sob registo com aviso de 
recepção, devendo dar entrada na Câmara Municipal até ao dia fi xado no ponto ante-
rior, sob pena de não serem admitidas ao concurso.
Encontra-se afi xado, para consulta, no Serviço de Atendimento Único da Câmara Muni-
cipal de Viseu, o Anúncio com as demais condições do concurso em questão. 

Município de Viseu, 27 de Março de 2009

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viseu 
Dr. Joaquim Américo Nunes

Público, 2009.04.10

Sandra Rodrigues
Solicitadora de Execução

Cédula n.º 3647

Tribunal Judicial de Albufeira
   1.º Juízo Cível

Processo: 2152/06.7TBABF. VALOR: 100.304,77 €
Referência Interna PE/278/2006
Exequente: Caixa Económica Montepio Geral.
Executados: Carlos Fernando Harris Jones de Almada e Albu-
querque; Daniela Baudrier Ribeiro Silva Almada Albuquerque.

ANÚNCIO
Faz-se saber que nos autos acima identifi cados, encontra-se designado o dia 26 de 
Maio de 2009 pelas 14.00h, para abertura de propostas em carta fechada, que sejam 
entregues até esse momento, no Tribunal Judicial de Albufeira - 1.º Juízo, pelos inte-
ressados, na compra do bem penhorado nos presentes autos e a seguir identifi cado, 
pelo valor acima de € 126.577,50, correspondente a 70% do valor-base do bem, nos 
termos do n.º 2 do artigo 889.º do C.P.C.
Bem a vender:
Verba única - Lote de terreno para construção sito na Quinta da Balaia, parcela 5, lote 
4, freguesia e concelho de Albufeira, inscrito na matriz sob o artigo 16916.º e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o n.º 9987.
Valor-base: € 180.825,00 (cento e oitenta mil, oitocentos e vinte e cinco euros).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O bem será vendido pelo valor acima de € 
126.577,50, correspondente a 70% do valor-base nos termos do n.º 2 do artigo 889.º 
do C.P.C.
É fi el depositário o executado, Sr. Carlos Fernando Harris J. A. Albuquerque, com 
residência na Rua Divino Salvador, n.º 31, freguesia de Joane, concelho de Vila Nova 
de Famalicão.
Durante o prazo dos editais é o fi el depositário, obrigado a mostrar os bens a quem 
pretenda examiná-los, mas pode fi xar as horas em que, durante o dia, facultará a ins-
pecção, tornando-as conhecidas do público por qualquer meio. – Art.º 891.º do CPC.
GUIMARÃES, 07 de Abril de 2009

A Solicitadora de Execução, Sandra Rodrigues
Av. Dr. Alberto Sampaio, n.º 310, 4810-250 Guimarães

Tel.: 253516939 - Fax.: 253516939 Telemóvel: 964838182
e-mail: 3647@solicitador.net

Horário de atendimento: todos os dia úteis, das 09.00 às 11.00 horas

Público, 2009.04.10

DIVERSOS

Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer

A APFADA é uma instituição particular de solidariedade social que apoia os Doentes de Alzheimer e os seus Cuidados disponibilizando:
Informação sobre a Doença e seus efeitos. Formação para cuidadores, formais e informais. Equipamentos e Serviços específi cos. 
Atendimento social e psicológico. Grupos de Ajuda Mútua. Terapia Ocupacional. Banco de ajudas técnicas. Outros benefícios.

Contactos

Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Lojas 1 e 2 - Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa Tel.: 213 610 460/8 - Fax: 213 610 469 - E-mail: alzheimer@netcabo.pt - Site: www.alzheimerportugal.org
Delegação do Norte: R. Barão do Corvo, 181, 4430-039 Vila Nova de Gaia - Tel.: 226 066 863 - Fax: 223 754 484 - E-mail: apfadaporto@sapo.pt

Delegação do Centro: Centro de Saúde de Pombal - 3100-000 POMBAL - Tel.: 236 200 970 - Fax: 236 200 971- E-mail: chfadm1@cspombal.srsleiria.min-saude.pt
Delegação da Região Autónoma da Madeira: Complexo Habitacional da Nazaré, cave do Bloco 21 - Sala E - 9000-135 FUNCHAL - Tel.:/Fax: 291 772 021 - E-mail: alzheimer@netmadeira.com

Núcleo do Ribatejo: Rua Dionísio Saraiva, n.º 11, 1.º - 2080-104 Almeirim - Tel.: 243 594 136 - Fax 243 594 137 - E-mail: carla.apfada@netcabo.pt
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COSTA ALENTEJANA
Lagoa de Santo André
FÉRIAS - VIV. T3+T3
Totalmente equipada, 
junto à praia, lagoa e 
pinhal.
Telm.: 917 293 969

ANTIGUIDADES
COMPRO

• Quadros • Móveis • Pratas
• Porcelanas C.ª Índias

• Imagens • Marfi ns • Azulejos 
• Bibliotecas • Livros Raros

a.trindade@ip.pt • R. do Alecrim, 81 • Lisboa

21 342 46 60 • 93 342 00 00

Ministério da Educação

Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Cova
Barcelos

Recrutamento do Director
Encontra-se aberto o procedimento concursal prévio à 
eleição do Director do Agrupamento Vertical de Escolas 
de Vila Cova-150460, de acordo com o estipulado no 
aviso de Abertura n.º 7753/2009, publicado na 2.ª série 
do Diário da República, de 8 de Abril de 2009.

O Presidente do Conselho Geral
Jorge Manuel Martins de Faria

Ministério da Educação
Direcção Regional de Educação do Centro

Agrupamento de Escolas de Vilar Formoso

Abertura do procedimento concursal para Director do Agrupamento
Encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, o procedimento concursal para a eleição do Director 
do Agrupamento de Escolas de Vilar Formoso, conforme aviso publicado no Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 67, de 6 de Abril de 2009.
O procedimento concursal obedece às regras gerais e específi cas consignadas no Decreto-Lei n.º 
75/2008, de 22 de Abril, na Portaria n.º 604/2008, de 9 de Julho, e no Regulamento do procedimento 
concursal aprovado em 27 de Março de 2009 pelo Conselho Geral Transitório do Agrupamento.
Os requisitos do concurso e demais informações podem ser consultados no Aviso acima 
referenciado e ainda na página electrónica da Direcção Regional de Educação do Centro e do 
Agrupamento de Escolas de Vilar Formoso (www.eb23s-vilarformoso.edu.pt)

Vilar Formoso, 06 de Abril de 2009

A Presidente do Conselho Geral Transitório
Lara Cristina Fraga Fonseca

AGRUPAMENTO VERTICAL
EUGÉNIO DE ANDRADE

AVISO
Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei 
n.º 75/2008, de 22 de Abril, e no artigo 5.º da Portaria 
n.º 604/2008, de 9 de Julho, torna-se público que se 
encontra aberto um concurso para provimento do lu-
gar de Director do Agrupamento Vertical Eugénio de 
Andrade, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar a partir 
do terceiro dia útil subsequente ao da publicação do 
Aviso n.º 7747/2009, Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 69, de 8 de Abril de 2009.
As candidaturas devem ser formalizadas nos termos 
do disposto no referido aviso.

Porto, 8 de Abril de 2009

O Presidente do Conselho Geral
António Rodrigues

Direcção Regional de Educação do Centro

Agrupamento de Escolas
da Gafanha da Encarnação

Aviso de Concurso para Director

Conforme Aviso n.º 7877/2009, publicado no 
Diário da República n.º 70, II.ª Série, de 9 de 
Abril, torna-se público que se encontra aberto 
concurso para provimento do lugar de Director 
do Agrupamento de Escolas da Gafanha da En-
carnação, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar 
do dia seguinte ao da publicação do Aviso em 
Diário da República. Informação complementar 
pode ser obtida em www.aege.pt ou nos servi-
ços administrativos (Rua da Lomba, 3830-475 
Gaf. da Encarnação).

Gafanha da Encarnação, 9 de Abril de 2009

O Presidente do Conselho Geral Transitório
Jorge Manuel Martins Coelho Nicolau

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu

Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria 83-A/2009, de 22 
de Janeiro, faz -se público que, por despacho de 22 de Dezembro 
de 2008, do Senhor Secretário de Estado da Educação, encontra-se 
aberto pelo período de 15 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal 
comum por tempo determinado, para contratação de um assistente 
técnico, para exercer funções no Centro Novas Oportunidades 
da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Póvoa 
de Lanhoso, previsto no Despacho n.º 14753/2008, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 102, de 28 de Maio. O procedi-
mento concursal destina-se à ocupação de um posto de trabalho na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo.
Caracterização do posto de trabalho: O técnico administrativo irá 
prestar apoio no plano administrativo – fi nanceiro da actividade do 
Centro Novas Oportunidades, nos termos do Artigo 12.º da Portaria 
n.º 370/2008, de 21 de Maio.
Duração do contrato: Até 31 de Dezembro de 2009 (eventualmente 
renovável), nos termos e com os fundamentos das alíneas g) e i) do 
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho.
Posição Remuneratória: 683,13 Euros, correspondente ao índice 
199 da Tabela Remuneratória dos funcionários e agentes da admi-
nistração pública.
Requisitos relativos ao Trabalhador: Os requisitos gerais 
constantes no Artigo 8.º da LVCR.
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Consti-
tuição, convenção internacional ou lei especial; b) 18 anos de idade 
completos; c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não 
interdição para o exercício daquelas que se propõe desempenhar; 
d) Robustez física e perfi l psíquico indispensáveis ao exercício das 
funções; e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Nível habilitacional: O técnico administrativo deve ser detentor de, 
pelo menos, habilitação académica de nível secundário.
Factores de exclusão: Os previstos na alínea i) do n.º 3 do Artigo 
19.º da Portaria n.º 83 - A/2009, de 22 de Janeiro. 
Forma e local para a apresentação da candidatura: A candidatura 
deverá ser apresentada, em suporte de papel, nos serviços da ad-
ministração escolar deste estabelecimento, ou remetido por correio, 
registado com aviso de recepção, nos termos dos artigos 27.º e 28.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
Métodos de selecção e ponderação: Avaliação Curricular (AC) e 
Entrevista de Avaliação das Competências (EAC), nos termos do n.º 
1 do Artigo 6.º da Portaria n.º 83 – A/2009.  
a) A prova de avaliação curricular terá uma ponderação de 50%.
b) A prova de entrevista de avaliação de competências terá uma 
ponderação de 50%.
Nos termos dos n.º 4 e 5 do Artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009.
A Avaliação Curricular (AC) traduzir-se-á na seguinte fórmula:

(AC=HA x 40% + FP x 20% + EP x 40%)
Se o candidato já desempenhou estas funções:
(AC=HA x 35% + FP x 20% + EP x 35% + AD x 10%)
Em que:
HA – Habilitações Académicas;
FP – Formação Profi ssional;
EP – Experiência Profi ssional;
AD – Avaliação de Desempenho.
A Entrevista de Avaliação de Competências, visa obter, através 
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 
profi ssionais directamente relacionados com as competências con-
sideradas essenciais para o exercício da função. 
A classifi cação fi nal é resultante da média aritmética simples das clas-
sifi cações obtidas em cada um dos métodos de selecção:
CF= (AC x 50% + EAC x 50%)
Em que:
CF – Classifi cação Final;
AC – Avaliação Curricular;
EAC – Entrevista de Avaliação de Competências.
a.1) Para efeitos da prova de avaliação curricular, os candidatos 
deverão consultar o Artigo 11.º da Portaria n.º 83-A/2009.
b.1) Para efeitos da entrevista de avaliação de competências, os can-
didatos deverão consultar o Artigo 12.º da Portaria n.º 83-A/2009.
Júri do Concurso: 
António Pereira Gonçalves (Presidente)
Fernando Carlos Queirós Moutinho e Castro (Vogal)
João Filipe Lopes Veloso (Vogal)
As actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respec-
tiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a 
grelha classifi cativa e o sistema de valoração fi nal do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
Forma de publicitação: A lista unitária de ordenação fi nal dos candi-
datos será afi xada, nesta escola, em local público. 
Notas Complementares: 
- Em situações de igualdades de valoração, aplica-se o disposto no 
Artigo 35.º Portaria n.º 83-A/2009.
- O candidato com defi ciência tem preferência em igualdade de clas-
sifi cação, conforme o disposto no n.º 3, do Artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 29/1, de 3 de Fevereiro.
- Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio electrónicos.  
- A apresentação de candidatura deverá ser acompanhada, sob pena 
de exclusão, de currículo profi ssional datado e assinado, documento 
comprovativo das habilitações literárias e fotocópias dos Bilhetes de 
Identidade e do Cartão de Contribuinte.

Póvoa de Lanhoso, 8 de Abril de 2009

O Presidente do Conselho Executivo
José Manuel Ramos Magalhães

Direcção Regional de Educação do Norte
ESCOLA SECUNDÁRIA DE PÓVOA DE LANHOSO – 402588

Publicitação de Oferta de Contrato de Trabalho

MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS - SGFI, S.A.
Sede: Rua General Firmino Miguel, 5, 10.º B - 1600-100 LISBOA

Capital Social: € 1.200.000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial

de Lisboa sob o n.º 2320
Pessoa Colectiva n.º 502 608 722

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Informam-se os Senhores Accionistas que vão estar a 
pagamento no dia 28 de Abril de 2009 os dividendos 
relativos ao exercício de 2008.

O valor do dividendo por acção, líquido de impostos, é 
o seguinte:

 Dividendo Bruto 2,10600
 Impostos retidos na fonte:
 - IRS/IRC (20%) 0,42120
 Dividendo Líquido 1,68480

Agente Pagador - Caixa Económica Montepio Geral

Os Senhores Accionistas que estejam isentos ou dis-
pensados da retenção na fonte de IRS/IRC deverão in-
formar o agente pagador até ao dia do início do paga-
mento de dividendos.

Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei 
n.º 75/2008, de 22 de Abril, e no artigo 5.º da Portaria 
n.º 604/2008, de 9 de Julho, torna-se público que se 
encontra aberto concurso para provimento do lugar de 
Director do Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de 
Azurara de Mangualde, pelo prazo de 10 dias úteis, a 
contar do dia seguinte ao da publicação do presente 
aviso no Diário da República.
1. Os requisitos de admissão ao concurso são os fi -
xados nos pontos 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei 
75/2008, de 22 de Abril, e no artigo 2.º da Portaria n.º 
604/2008, de 9 de Julho.
2. Formalização das candidaturas – as candi-
daturas devem ser formalizadas mediante reque-
rimento, em modelo próprio, disponibilizado em 
http://www.eb23.azurara@mail.telepac.pt, ou nos servi-
ços administrativos, dirigido ao Presidente do Conselho 
Geral Transitório, podendo ser entregue pessoalmente 
nos serviços de administração de escolar do Agrupa-
mento de Escolas Gomes Eanes de Azurara – Rua Ma-
nuel de Oliveira – Mangualde – 3530-159 Mangualde, ou 
remetido pelo correio registado com aviso de recepção.
3. Ao requerimento serão anexados os seguintes ele-
mentos:
a) Curriculum vitae detalhado, contendo todas as infor-
mações consideradas pertinentes, e acompanhado de 
prova documental;

b) Projecto de intervenção no Agrupamento, que con-
temple a identifi cação dos problemas, a defi nição de 
objectivos/estratégias e uma programação de activida-
des que o candidato se propõe realizar no mandato;
4. A análise das candidaturas é feita conforme o esti-
pulado no Regulamento para a eleição do Director do 
Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de Azurara, 
disponível na página electrónica da escola, nos ser-
viços de administração escolar do Agrupamento e da 
Direcção Regional de Educação do Centro.
5. Enquadramento legal - Decreto-Lei n.º 75/2008, de 
22 de Abril, Portaria n.º 604/2008, de 9 de Julho, e Có-
digo de Procedimento Administrativo.
6. As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão 
afi xadas na Escola Gomes Eanes de Azurara, no prazo 
de 10 dias úteis após a data-limite da apresentação das 
candidaturas e divulgadas no mesmo dia na página 
electrónica do Agrupamento, sendo esta a forma de 
notifi cação dos candidatos.

Mangualde, 30 de Março de 2009

O Presidente do Conselho Geral Transitório
Manuel Rodrigues

Ministério da Educação
Direcção Regional De Educação do Centro

Agrupamento de Escolas de Gomes Eanes de Azurara

AVISO
(Publicado no D.R. – 2.ª Série, n.º 67, de 6 de Abril de 2009 – Aviso n.º 7553/2009)

 Universidade de Macau
 University of Macau
A Universidade de Macau é um Estabelecimento de Ensino Superior fi nanciado pelo Governo e localizado na Região Administrativa Especial 
de Macau da República Popular da China. O Departamento de Português da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de 
Macau pretende contratar um Professor Catedrático na seguinte área:
Professor Catedrático 
Estudos Portugueses
(n°. de Referência.: FSH/DPORT/PS/03/2009) 
Qualifi cação
O Departamento de Português integra um grupo de pessoal docente superior a 30 membros, incluindo falantes de Português europeu e de 
Português do Brasil. O Departamento oferece um curso de licenciatura em Estudos Portugueses, com uma incidência nuclear em Português 
como Língua Estrangeira, e todo um leque de disciplinas complementares em Linguística, Estudos Literários, História, Interpretação e 
Tradução. Também ao nível dos estudos de licenciatura, o Departamento tem a seu cargo o ensino dos cursos de Língua Portuguesa na 
Faculdade de Direito, e oferece cursos de opção de Língua Portuguesa a estudantes de todas as Faculdades da Universidade de Macau. 
Ao nível de pós-graduação, o Departamento de Português oferece dois Cursos de Mestrado (o Curso de Mestrado em Língua e Cultura 
Portuguesa e o Curso de Mestrado em Estudos da Tradução). O Departamento disponibiliza igualmente Cursos de Doutoramento em 
Linguística Portuguesa. Embora o Departamento tenha uma tradição de investigação em História e Linguística, esta última concentra a sua 
principal actividade de investigação. A área de investigação em Linguística da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas foi considerada como 
uma Área Chave de Investigação na Universidade de Macau.
O candidato adequado deverá mostrar um empenhamento académico pelos Estudos Portugueses a um nível internacional, um sentido 
profundo e um respeito da Língua Portuguesa enquanto língua mundial com duas variedades padrão e diversas variantes, uma profunda 
consciência da cultura lusófona a nível internacional, e uma profunda compreensão e apreço pela área global dos Estudos Portugueses. O 
candidato adequado deverá possuir um registo de publicações a nível internacional. Ainda que seja dada preferência a especialistas na área dos 
Estudos Portugueses, e em áreas tais como o Português como Língua Estrangeira e os Estudos sobre a Aquisição da Linguagem, consideradas 
como prioritárias, candidaturas com especializações relevantes para outras áreas académicas no Departamento de Português serão igualmente 
consideradas. Serão particularmente encorajadas candidaturas que apresentem um registo de investigação em áreas inter-culturais. 
Serão Componentes Chave deste posto o desenvolvimento cada vez maior dos cursos de licenciatura e pós-graduação de acordo com a melhor 
prática internacional, e o desenvolvimento e a divulgação da investigação do Departamento a nível internacional. O candidato seleccionado 
deverá contribuir com uma liderança estratégica nestas áreas. Está prevista a criação de um centro para a investigação dos países de língua 
portuguesa, e o candidato adequado para o posto supracitado deverá trazer uma contribuição signifi cativa ao desenvolvimento do centro.
Os candidatos deverão também possuir uma experiência administrativa apropriada a um nível superior e deverão ser capazes de demonstrar 
capacidades substanciais de liderança. O candidato seleccionado deverá leccionar disciplinas dos cursos de licenciatura e pós-graduação e 
assegurar a supervisão de cursos de Mestrado e Doutoramento.
Cargo e Salário Anual Tributável
O cargo oferecido e o nível de salário tributável são determinados segundo as habilitações académicas, a posição actual e a experiência 
profi ssional. Em circunstâncias especiais, quando a oferta diz respeito à Cátedra de Mérito, é possível oferecer uma remuneração superior. 
O máximo do imposto sobre o rendimento é de 12%. Os candidatos deverão consultar a página internet do Departamento (http://www.umac.
mo/fsh/dp/index.htm) a fi m de obterem um melhor conhecimento dos interesses actuais dos membros do pessoal docente e dos pontos fortes 
da investigação em curso. Para informações mais detalhadas sobre as “Condições de Recrutamento Académico”, por favor consulte o site 
https://isw.umac.mo/recruitment/showTermsAppoint.do. 

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas só nomeará um candidato devidamente qualifi cado.

Professor Catedrático MOP759.920 - MOP826.000 
(US$1 = aprox. MOP$8)
Como apresentar a sua candidatura
Os candidatos encontrarão os pormenores na página http://www.umac.mo/vacancy/. Aconselha-se a que se candidatem ONLINE@Jobs@UM 
(https://isw.umac.mo/recruitment/). Para mais informações, contacte por favor:

Gabinete de Administração e Recursos Humanos,
Universidade de Macau, Av. Padre Tomás Pereira, Taipa, Macau

Website: https://isw.umac.mo/recruitment/;  Email: vacancy@umac.mo
Tel: +853 8397 8684 ou + 853 8397 8682;  Fax: +853 8397 8694 ou +853 2883 1694

À Universidade de Macau reserva-se o direito de não seleccionar qualquer candidato
No caso de nenhuma candidatura corresponder inteiramente ao perfi l pretendido, candidaturas com habilitações e experiência profi ssional 

inferior podem ser consideradas, sob condições especiais, para funções adequadas ao seu perfi l.
***Toda a informação e dados referentes aos candidatos serão tratados como confi denciais***

University of Macau - An ideal place to pursue your career

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE

Escola Secundária Infante D. Henrique

CONCURSO PARA O CARGO DE DIRECTOR
Torna-se público que se encontra aberto concurso para provimento do lugar de 
Director da Escola Secundária Infante D. Henrique, pelo prazo de 10 dias úteis, 
a contar da publicação do Aviso n.º 6909/2009, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 63, de 31 de Março de 2009.
Informação complementar poderá ser obtida na página electrónica da 
Escola (https://www.secinfanteh.net) ou nos Serviços Administrativos 
(Largo Alexandre Sá Pinto, 4050-027 Porto).

Porto, 31 de Março de 2009

O Presidente do Conselho Geral Transitório
Fernando Álvaro Pires Basto

SETÚBAL
Lote Espectacular junto 

ao Rio. 3750 m2.
Para Moradia, o próprio.

Tlm: 917 347 722

EMPREGO - DIVERSOS

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO
Escola Secundária com 3.º Ciclo

do Ensino Básico de Tondela (403052)

AVISO
Conselho Geral Transitório

Eleição do Director da Escola Secundária com 3.º Ciclo 
do Ensino Básico de Tondela (M/F)

De acordo com o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, 
de 22 de Abril, e no artigo 5.º da Portaria n.º 604/2008, de 09 de Julho, 
torna-se público que se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar do dia seguinte ao da publicação do aviso n.º 7761/2009, publi-
cado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 69, de 8 de Abril de 2009, o 
procedimento concursal prévio à eleição do Director da Escola Secun-
dária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Tondela.
Este aviso encontra-se afi xado nesta escola, bem como na página 
electrónica (http://www.estondela.pt), onde também está disponível o 
regulamento e requerimento de apreentação a concurso.

O Presidente do Conselho Geral Transitório
João Alberto Cavaleiro Rodrigues de Carvalho

ADMINISTRATIVO(A)
PARA EMPRESA DE ILUMINAÇÃO EM LISBOA.

INGLÊS FLUENTE, FALADO E ESCRITO. INDISPENSÁVEL
TRABALHAR COM O PROGRAMA AUTOCAD. EXPERIÊNCIA 

EM ADMINISTRAÇÃO E ESCRITÓRIO, CONTAS A PAGAR
E RECEBER, FACILIDADE EM LIDAR COM O PÚBLICO, 

ESPÍRITO DE EQUIPA, TRANSPORTE PRÓPRIO E FLEXIBILIDADE.
CURRICULUM COM FOTO PARA O EMAIL: silviamcaetano@terra.com.br

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu

Agrupamento de Escolas de Darque

AVISO
Abertura do concurso para contratação a termo resolutivo 

certo de um Assistente Técnico
Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 
faz–se público que, na sequência do despacho de 22 de Dezembro de 2008, do 
Senhor Secretário de Estado da Educação, encontra -se aberto pelo período de 
10 dias úteis, a contar da data da publicação do Aviso n.º 7864/2009. D.R. n.º 
70, Série II.ª, de 2009-04-09, página 14 720, procedimento concursal comum por 
tempo determinado, para contratação de um Assistente Técnico, para exercer 
funções no Centro Novas Oportunidades da Escola do Ensino Básico 2.º e 3.º 
Ciclos Carteado Mena. O procedimento concursal destina-se à ocupação de um 
posto de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, para fazer face às necessidades do serviço ao abrigo do 
disposto na alínea i), n.º 1, do artigo 93.º da Lei 59/2008, de 11 de Setembro.
Os eventuais interessados poderão obter todos os esclarecimentos necessários 
sobre as condições de candidatura no aviso supracitado.

Darque, 09 de Abril de 2009

Luís Sottomaior Braga
Presidente do Conselho Executivo

PORTUGUESA

PREVENÇÃO

RODOVIÁRIA
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Nº 1 EM TODO O PAÍS

www.amorenostrum.com * 80% do mercado * 6º ano * a original

Oferecemos um serviço sério e seguro,
para pessoas livres e descomprometidas
que pretendam uma relação séria.

2ª a Sab / 9h-18h

ENCONTRE ALGUÉM A SÉRIO

Tudo funciona dentro das nossas
agências, incluindo os encontros.

BRAGA 253 276 004
COIMBRA 239 820 023
LEIRIA 244 856 269
PORTO 226 000 330 - 967917598 - 914959844 - 933433406
LISBOA 213 840 205 - 917861998 - 939483240 - 969020345

5 agências matrimoniais

Tribunal Judicial
de Elvas

2.º Juízo

ANÚNCIO
Processo: 312/09.8TBELV
Carta Precatória (Distribuída)
Exequente: AXA PORTUGAL – 
COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
Executado: JOÃO SANTOS TOS-
CANO NABEIRO.
Processo de origem:
Processo n.º 3229/1999.1 Pequena 
Inst. Cível de Lisboa (liq). 11.º Juízo 
(ex-2.º Juízo)
Nos autos acima identifi cados 
foi designado o dia 06.05.2009, 
pelas 09.30 horas, neste Tribu-
nal, para a abertura de propostas 
em carta fechada, que sejam 
entregues até esse momento, na 
Secretaria deste Tribunal, pelos 
interessados na compra dos se-
guintes bens:
Verba N.º 1: Uma cristaleira, de 
madeira de cerejeira, com duas 
portas de madeira e duas portas 
de vidro, em bom estado de con-
servação; Verba N.º 2: Um apara-
dor, de madeira de cerejeira, com 
duas portas e duas prateleiras, em 
bom estado de conservação; Ver-
ba N.º 3: Um conjunto de mesa 
de sala de jantar e oito cadeiras, 
de madeira de cerejeira, em bom 
estado de conservação.
Penhorados ao Executado: JOÃO 
SANTOS TOSCANO NABEIRO, 
nascido em 17-11-1953, fregue-
sia de São João Baptista (Cam-
po Maior), com nacionalidade 
portuguesa, NIF: 130548472, BI: 
2234569, domicílio: Rua Amália 
Rodrigues, N.º 1 – 1.º Dt.º, 7370 
Campo Maior.
É fi el depositário: João Santos 
Toscano Nabeiro, NIF: 130548472, 
BI:  2234569, Endereço: Rua Amá-
lia Rodrigues, N.º 1 – 1.º dt.º, 7370 
Campo Maior.
O valor a anunciar para venda é 
70% do valor-base.
Valor-base: € 750,00 (setecentos e 
cinquenta euros).
02.04.2009

A Juíza de Direito
Dra. Sílvia Raquel F. Patronilho

A Ofi cial de Justiça
Maria do Céu Silva

Público, 2009.04.10

TRIBUNAL DE
FAMÍLIA E MENORES 
E DE COMARCA DE 

VILA FRANCA DE XIRA
2.º Juízo Cível

Processo: 3416/06.5TBVFX

ANÚNCIO
Acção de Processo Sumário
Autor: Condomínio do Prédio sito na 
Rua Almirante Gago Coutinho, N.º 4 
(antigo Lote 78)
Réu: Carlos António Jesus Anacleto
Nos autos acima identifi cados, correm 
éditos de 30 dias, contados da data 
da publicação do anúncio citando:
Réu: Carlos António Jesus Anacleto, 
NIF - 223585122, BI - 259254, domi-
cílio: Rua Almirante Gago Coutinho, 4 
- R/c Dt.º, 2625-005 Póvoa de Santa 
Iria, com última residência conhecida 
na morada indicada para, no prazo 
de 20 dias, decorrido que seja o dos 
éditos, contestar, querendo, a acção, 
com a cominação de que a falta de 
contestação importa a confi ssão dos 
factos articulados pelo autor e que em 
substância o pedido consiste ser o 
réu condenado a pagar ao autor ren-
das vencidas e não pagas no valor de 
€ 2700,00 bem como juros de mora 
à taxa legal contados desde a citação 
até efectivo e integral pagamento, 
uma indemnização correspondente a 
50% das rendas em atraso, no mon-
tante de 1.350,00 bem como os juros 
e mora à taxa legal contados desde 
a citação até efectivo e integral paga-
mento, a quantia de € 65,00 a título de 
reembolso pela despesa com a lim-
peza do locado e ser condenado em 
custas, condigna procuradoria, tudo 
como melhor consta do duplicado da 
petição inicial que se encontra nesta 
Secretaria, à disposição do citando.
Fica advertido de que é obrigatória a 
constituição de mandatário judicial.
N/ Referência: 5189880
Vila Franca de Xira, 02-04-2009.

A Juíza de Direito
Dr.ª Anabela Martins
A Ofi cial de Justiça
Júlia Maria Nunes

Público, 10/04/2009 - 2.ª Pub.

TRIBUNAL DE
FAMÍLIA E MENORES 

DE FARO
1.º Juízo

Processo: 896/08.8TMFAR

ANÚNCIO
Divórcio Litigioso
Autora: Carla Soraia Ojeda 
Pereira Velez
Réu: João Miguel da Concei-
ção Pereira Velez
Nos autos acima identifi ca-
dos, correm éditos de 30 
dias, contados da data da se-
gunda e última publicação do 
anúncio, citando o réu João 
Miguel da Conceição Pereira 
Velez, com última residência 
conhecida em domicílio: Rua 
João de Deus, 22 - 3.º, Faro, 
8000 Faro, para no prazo de 
30 dias, decorrido que seja 
o dos éditos, contestar, que-
rendo, a presente acção, com 
a indicação de que a falta de 
contestação não importa a 
confi ssão dos factos articu-
lados pelo(s) autor(es) e que 
em substância o pedido con-
siste, em ser decretado o di-
vórcio entre autora e réu, tudo 
como melhor consta do dupli-
cado da petição inicial que se 
encontra nesta Secretaria, à 
disposição do citando.
Fica advertido de que Não é 
obrigatória a constituição de 
mandatário judicial.

N/ Referência: 748031

Faro, 03-04-2009.

A Juíza de Direito
Dr.ª Ana Filipa de Sousa 

Costa Lourenço
A Ofi cial de Justiça

Célia Santos

Público, 10/04/2009 - 2.ª Pub.

TRIBUNAL DE
FAMÍLIA E MENORES 
E DE COMARCA DE 

CASCAIS
4.º Juízo Cível

Processo: 5086/08.7TBCSC

ANÚNCIO
Acção Ordinária Paternidade/
Maternidade
Autor: Ministério Público
Réu: Evgeny Solopov
Nos autos acima identifi cados, 
correm éditos de 30 dias, conta-
dos da data da segunda e última 
publicação do anúncio citando 
Réu: Evgeny Solopov, domicílio: 
Largo Ostende, N.º 1 - A, Águas 
Furtadas - Monte Estoril, 2765 
Estoril, com última residência 
conhecida na(s) morada(s) 
indicada(s) para no prazo de 30 
dias, decorrido que seja o dos 
éditos, contestar, querendo, a 
acção, com a cominação de que 
a falta de contestação não im-
porta a confi ssão dos factos ar-
ticulados pelo(s) autor(es) e que 
em substância o pedido consis-
te, tudo como melhor consta do 
duplicado da petição inicial que 
se encontra nesta Secretaria, à 
disposição do citando.
Fica advertido de que é obriga-
tória a constituição de mandatá-
rio judicial.
Passei o presente e mais dois de 
igual teor para serem afi xados.
N/ Referência: 5642011
Cascais, 23-03-2009.

A Juíza de Direito
Dr.ª Maria de Fátima R. Marques 

Bessa
O Ofi cial de Justiça

Manuel Fernando Ribeiro
Público, 10/04/2009 - 2.ª Pub.

Freguesia de Paranhos

CEMITÉRIO

EDITAL
Luís Miguel Seabra de Freitas, Licenciado em Engenharia, 
Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos (J.F.P.), tor-
na público, que por deliberação da J.F.P. de 6 de Abril de 
2009, foram declarados prescritos a favor da Autarquia, nos 
termos do Regulamento do Cemitério de Paranhos:
N.º 172 - 1.ª secção - 1.º talhão; N.º 1503 - 6.ª secção - 2.º 
talhão; N.º 1573 - 8.ª secção - 1.º talhão.
Igualmente se torna público, que a J.F.P. deliberou, na sua 
reunião de 6 de Abril de 2009, promover à concessão perpé-
tua dos jazigos descriminados, mediante HASTA PÚBLICA, 
que terá lugar no dia 25 de Abril de 2009, no edifício da 
J.F.P., sito na R. Álvaro Castelões, 811, pelas 10h00, sendo 
que a base de licitação dos jazigos térreos é de 5000 €.

O Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos
Eng.º Luís Miguel Seabra de Freitas

TRIBUNAL JUDICIAL 
DE LOULÉ

1.º Juízo Competência Cível
Processo n.º 28-A/2002

ANÚNCIO
Execução por Multa/Coima
Exequente: Ministério Público e 
outro(s)...
Interveniente Acidental: Auto 
Soeiro - Comércio Automóveis 
e Camiões, Lda.
Correm éditos de 20 dias para 
citação dos credores desconhe-
cidos que gozem de garantia 
real sobre os bens penhorados 
ao executado abaixo indicado, 
para reclamarem o pagamento 
dos respectivos créditos pelo 
produto de tais bens, no prazo 
de 15 dias, fi ndo o dos éditos, 
que se começará a contar da 
segunda e última publicação 
do presente anúncio.
Bens penhorados: Veículo li-
geiro misto, de marca Renault, 
modelo 5, de matrícula AO-07-
52, pertença do Executado, 
Rogério Gonçalves Delgadinho, 
Identifi cação Fiscal 135577136, 
Endereço: Av.ª da Liberdade, 
18, R/C Esq.º, 2835 Baixa da 
Banheira.
N/Referência: 4502055
Loulé, 31-03-2009

A Juíza de Direito
Dr.ª Helena Isabel Cravo

A Ofi cial de Justiça
Teresa Araújo

Público, 10/04/2009 - 1.ª Pub.

DIVERSOS

LOJAS
     Público

em LISBOA
Rua Viriato, n.º 13, 1069-315
Lisboa (ao Picoas Plaza)

Centro Comercial Colombo
Piso 0

Mulembeira II, Papelaria, Lda.
Centro Comercial da Portela,
Loja 33 R/C
2685-223 Portela - Loures
Telef. 219 431 359 

Quiosque República
Joaquim Conceição Unip., Lda.
Assembleia da República,
2.º andar, 1249-068 Lisboa

no PORTO
Rua João de Barros, 265
4150-414 Porto

Tabacaria Alvorada
Norte Shopping, loja 509, 
Rua Sara Afonso, Matosinhos
4460-001 Senhora da Hora
Telf. 229 540 996

em AVEIRO
Lobo & Branco, Lda.
Centro Comercial Carrefour
Loja 55/ 58
Zona Industrial - Taboeira
3810 Aveiro
Telef. 234 316 201

em BRAGA
Papelaria Bracara
Rui Magalhães & Filhos, Lda.
Praça General Humberto
Delgado, n.º 47, loja 63
4715-115 Braga
Telef. 253 271 789

em COIMBRA
Tabacaria AC
Centro Comercial Dolce Vita, loja 9
Rua General Humberto Delgado
3000-001 Coimbra
Telf. 239 723 034

em GUIMARÃES
Tabacaria Marinho
Largo do Toural, 40
4810-427 Guimarães
Telef. 253 419 905
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Lance Armstrong queixa-se de estar a ser perseguido O futuro
de Armstrong 
está nas mãos 
dos franceses
Ciclista é acusado de violar regras do 
controlo antidopagem. Se for aberto 
processo disciplinar, o castigo pode 
chegar aos dois anos de exclusão

a Lance Armstrong tem 37 anos e 
o seu futuro como ciclista pode es-
tar nas mãos da Agência Antidoping 
Francesa (AFLD), com quem o norte-
–americano mantém um diferendo há 
anos. “Ganhar o Tour sete vezes foi 
assim tão ofensivo?”, questionava-se 
ontem o ciclista na rede social Twitter. 
Tudo porque o médico que efectuou 
um controlo surpresa a Armstrong, a 
17 de Março, no Sul de França, acusou 
o ciclista de ter violado as normas dos 
testes antidoping. 

Agora cabe ao colégio da AFLD, for-
mado por nove elementos, decidir se 
abre um processo disciplinar. Caso 
o heptacampeão do Tour seja acusa-
do, incorre numa suspensão de dois 
anos, que pode ser aumentada ou 
diminuída, consoante as agravantes 
ou atenuantes, explicou ao PÚBLICO 
Luís Horta, director do Laboratório 
de Análises de Dopagem.

Este caso iniciou-se a 17 de Março, 
dia em que a AFLD efectuou um con-
trolo surpresa ao ciclista americano, 
enquanto este se treinava. O analista 

acusou o corredor de não ter cum-
prido as regras, ao “não respeitar a 
obrigação de permanecer sob obser-
vação directa e permanente da pessoa 
encarregada de efectuar o teste”.

Duche polémico
Em causa está um período de 20 
minutos entre o momento em que 
Armstrong foi notifi cado presencial-
mente, à porta de casa, e o início da 
recolha de amostras de urina, sangue 
e cabelo. O ciclista alega que teve dú-
vidas quando lhe foram apresentados 
os documentos do médico: “Querí-
amos ter a certeza de que não era 
uma francês qualquer com uma mala 
e algum equipamento para me reti-
rar sangue e urina. Johan [Bruyneel, 
director desportivo da Astana] fi cou 
com ele e, na sua presença, ligou para 
a UCI [União Ciclista Internacional] 
para saber o que se passava. Pergun-
támos se eu podia entrar [em casa] e 
tomar um duche enquanto eles tele-
fonavam. O analista disse que sim”, 
descreveu, em comunicado, Lance 
Armstrong.

Do comunicado emitido ontem 
pela AFLD percebe-se que a versão 
do médico que efectuou o teste é di-
ferente, já que o seu relatório acusa 
Armstrong de não cumprir o artigo 
5.4.1 dos procedimentos internacio-
nais do controlo. No mesmo docu-
mento, a Agência Francesa revela que 
já comunicou o caso à UCI e à Agência 
Mundial Antidopagem (AMA), tendo 
recebido autorização desta para abrir 
um eventual processo disciplinar. 

“Ainda não. Vamos ver”, respon-
deu Pierre Bordry, presidente da 
AFLD, quando a agência AP lhe per-
guntou se iria ser aberto um processo 
contra Armstrong.

Luís Horta explica que o incumpri-
mento das regras dos controlos se in-
sere na manipulação ou tentativa de 
manipulação dos testes, punida com 
dois anos de suspensão pelo código 
mundial antidopagem. “Se forem de-
tectadas substâncias que provem que 
o ciclista tentou enganar o controlo, 
a sanção pode ser aumentada, como 
também pode ser eliminada ou redu-
zida, caso ele apresente justifi cações 
plausíveis”, explica o especialista 
português.

Hugo Daniel Sousa

JAMIE MCDONALD/AFP

Ciclismo Vencedor do Tour por sete ocasiões em risco de ser suspenso da modalidade 

A partir do momento em que 
são notificados presencialmente 
pelo médico ou analista que 
efectua o controlo antidoping, 
os atletas não podem deixar de 
estar sob observação directa 
até ao final do teste. Esta regra 
faz parte dos procedimentos 
internacionais, porque bastam 
poucos minutos “para recorrer 
à manipulação”, explica Luís 
Horta, director do Laboratório 
de Análises de Dopagem (LAD). 
Dando o exemplo de “um caso 
recente em Portugal” [o do 
ciclista João Cabreira], Luís 
Horta refere que substâncias 
como as proteases podem 
ser colocadas na uretra: “As 
proteases são enzimas que 
destroem as proteínas. Como 
a EPO (eritropoietina) é uma 
proteína, bastam esses pozinhos 
para manipular o teste.” H.D.S.

Porquê a norma?

Resposta irónica de Lance Armstrong

“Peço desculpa pelos testes negativos”
A Para Lance Armstrong, as últimas 
acusações são apenas “mais um exem-
plo do comportamento impróprio do 
laboratório francês”. “Peço desculpa 
por estarem desiludidos pelo facto de 
os testes terem sido todos negativos, 
mas não uso drogas ou substâncias 
proibidas. Como sempre, estarei dis-
ponível para ser controlado em qual-
quer altura e em qualquer lugar”, res-
pondeu o ciclista, num comunicado 
emitido ainda antes da posição ofi -
cial da Agência Antidoping Francesa 
(AFLD) e depois de o jornal L’Equipe 
ter noticiado o envio de um relatório 
à UCI.

“Não tentei evitar ou retardar o con-
trolo”, garantiu o ciclista, lembrando 

que este foi o 24.º teste surpresa a 
que foi sujeito desde que anunciou o 
regresso ao ciclismo, no Outono pas-
sado, após três anos e meio de ausên-
cia. “Os primeiros 23 decorreram sem 
problemas e todos deram negativo. 
Este 24.º teste, que incluiu análises 
de urina, sangue e de uma quantidade 
substancial do meu cabelo, também 
deu negativo”, sublinhou Armstrong. 

A recolha de cabelo ainda não faz 
parte das recomendações da Agên-
cia Mundial Antidopagem. “Há van-
tagens, como algumas substâncias 
serem detectáveis mais tempo no ca-
belo, mas também há desvantagens, 
como não se poder detectar se a pro-
dução de determinadas substâncias é 

exógena ou endógena”, aponta Luís 
Horta, explicando as razões de não 
haver “certezas absolutas” sobre este 
método, o que também foi visto por 
Armstrong como mais uma afronta 
das autoridades francesas.

Em 2005, o L’Equipe noticiou que 
amostras de urina de Armstrong de 
1999 continham vestígios de eritro-
poietina, uma substância proibida. 
O americano, porém, nunca chum-
bou num teste e foi ilibado por uma 
investigação de um perito holandês 
nomeado pela UCI. A AFLD chegou a 
desafi ar Armstrong para serem feitos 
novos testes às amostras de 1999, mas 
o texano recusou, alegando que estas 
podem ter sido contaminadas.
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Quique Flores talvez no fim da linha
Ludopédio

a O barómetro dos adeptos (e de 
muitos dirigentes...) relativamente 
aos treinadores dos seus clubes 
varia semanalmente em função 
dos resultados, mas os analistas 
têm a obrigação de não funcionar 
como um mero eco dos índices de 
popularidade, por muito que isso 
lhes garanta audiência. Há meio 
ano, defendemos a qualidade do 
trabalho de Jesualdo Ferreira, 
quando o FC Porto seguia a quatro 
pontos do líder do campeonato e 
muitos já lhe zurziam nas costas. 
Mais tarde, designadamente 
após o descalabro em Munique, 
contrariámos a onda de críticas 
a Paulo Bento e dissemos estar 
convencidos de que o Sporting 
tem muito mais a perder do que a 
ganhar com a sua saída. Apesar das 
dúvidas que nos foram assaltando 
sobre Quique Flores em diversas 
fases da época do Benfi ca (e disso 
fomos dando conta), também aqui 
discordámos dos que queriam 
vê-lo pelas costas, “como se a 
enésima troca de treinador fosse 
a panaceia para todas as maleitas 
benfi quistas”. Hoje, já duvidamos 
das nossas próprias certezas, por 
muito que continuemos certos de 
que os problemas do Benfi ca são 
estruturais e de liderança (Luís 
Filipe Vieira é presidente há quase 
seis anos...) e não se resumem 
a quem leva a braçadeira de 
treinador.

As interrogações sobre a 
vantagem de o Benfi ca manter 
Quique ou não já têm algum 
tempo e têm pouco a ver com o 
actual terceiro lugar do Benfi ca e 
com o atraso para o Sporting e FC 
Porto, até porque essa situação 
é ainda passível de ser alterada. 
As primeiras dúvidas fi caram 
aqui expressas há cinco meses 
(Luzes e sombras de Quique Flores), 
quando abordámos as “debilidades 

tácticas” que o Benfi ca vinha 
denotando, principalmente após o 
Benfi ca ser manietado e derrotado 
na Luz pelo Galatasaray ou na 
Grécia pelo Olympiakos. Mas, na 
altura, havia ainda que levar em 
conta uma equipa em que havia 
“um novo director desportivo, 
uma nova equipa técnica” e 
em que o plantel sofrera “uma 
metamorfose quase completa”. 
Circunstâncias que não jogam com 
juízos precipitados.

Mas nem isso impediu o 
diagnóstico: o Benfi ca pressionava 
pouco e mal, as transições 
eram lentas, tinha falhas de 
posicionamento e de organização 
e cometia erros defensivos de 
palmatória. Mais tarde, alertámos 
para a situação estranha de Quique 
só parecer confi ar na sua “armada 
espanhola”, especialmente no 
preparador físico. Isso, torna-se 
agora mais claro, é bem capaz de 
ter contribuído para o facto de 
Quique ainda não ter percebido a 
cultura e a dimensão do Benfi ca. 
Só assim se compreendem algumas 
das suas declarações públicas, 
como quando parece estranhar o 
facto de a nação benfi quista não 

se dar por satisfeita com a actual 
situação. Mas Quique acha que 
devia estar salvaguardado de 
críticas por estar a cinco pontos do 
FC Porto, quando há um ano o seu 
clube já estava a 16. Esquece-se que 
o Benfi ca gastou quase 60 milhões 
de euros nas duas últimas épocas, 
metade dos quais para oferecer a 
Quique os craques que ele achou 
necessários para, pensava-se, 
construir uma grande equipa. 

O Benfi ca segue com 56,7 
por cento de vitórias nos 37 
jogos ofi ciais (21 triunfos, oito 
empates e oito derrotas), mas foi 
o inenarrável encontro com o 
Estrela que funcionou como um 
último clique. Como é possível 
que o Benfi ca se revelasse uma 
equipa menor e sem chama frente 
a um adversário desestabilizado 
pelos sete meses de ordenados 
em atraso e sem treinar há uma 
semana? Ninguém sabe responder. 
Daí que compreendamos o 
sentimento expresso por dois 
adeptos num fórum do blogue 
serbenfi quista, enquanto decorria a 
jornada de anteontem da Liga dos 
Campeões. Dizia um: “Sonho ver o 
Benfi ca jogar como o Barcelona”. 

Bruno Prata

Responde o outro: “Eu já me 
contentava em ver dois passes 
seguidos”. Parece uma anedota, 
mas é pura realidade. E acaba por 
ser o espelho da desilusão e do 
desespero de quem criou legítimas 
expectativas no início da época e 
que não aceita o futebol poltrão e 
sem ponta por onde se lhe pegue 
que lhe está a ser oferecido.

Quique só conseguiu dar 
alguma consistência defensiva ao 
Benfi ca. E, mesmo aí, com várias 
opções discutíveis. Como a saída 
e o regresso de Quim à baliza 
sem nada que o justifi casse por aí 
além. Ou a insistência em Miguel 
Vítor, que é rápido e valente, mas 
cujas limitações nunca o deixarão 
ganhar dimensão internacional, ao 
contrário do que poderá verifi car-

Opinião

Olha-se para o FC Porto e percebe-
se que Jesualdo Ferreira conseguiu 
potenciar praticamente todos os 
reforços portistas, sendo que alguns 
deles começaram por fazer muita 
gente torcer o nariz – a excepção foi 
Benítez, mas é sempre complicado 
transformar um jogador medíocre 
num craque. Por isso, e 
por muitas outras razões, 
pertence-lhe por direito 
próprio a fatia mais gorda 
dos méritos da aventura em 
Manchester, onde acabou a 
beber o vinho oferecido por 
Alex Ferguson, um exclusivo que 
se pensava ser apenas de José 
Mourinho.
Rolando melhorou o 

posicionamento, aprendeu a 
defender à zona e até já é chamado à 
selecção. Da evolução de Cissokho, 
o melhor que se pode dizer é que ele 
está a viver um verdadeiro conto 
de fadas. Ao ver o Manchester-FC 
Porto, o seleccionador francês deve 
ter ficado espantado por descobrir 

que pode ter no defesa portista 
uma alternativa de futuro a 

Evra, que naquele jogo nunca 
lhe foi superior, antes pelo 

contrário. Jesualdo era um 
admirador confesso de Paulo 
Assunção (do jogador, não 

tanto da personagem). Mas 
hoje dificilmente o trocaria por 
Fernando, que só tem 21 anos, mas 
já parece um guerreiro veterano 

na forma como se posiciona e ataca a 
bola. De Hulk nem vale a pena falar. 
Jesualdo transformou um analfabeto 
(futebolisticamente falando) cheio 
de qualidades naturais em alguém 
capaz de escrever best sellers 
nos relvados. Já é um craque de 
dimensão mundial. Rodriguez é 
também muito mais jogador do 
que era quando chegou e 
o próprio Mariano evolui, 
tal como Tomás Costa e 
Sapunaru. Paulo Bento 
tem uma percentagem de 
êxito menor, até porque a 
matéria-prima não é toda 
da mesma qualidade e não 
tem culpa do mau feitio de 
Stojkovic e do ego enorme de 

Miguel Veloso. Mesmo assim, deve 
ser-lhe tributada a forma como 
tem sabido potenciar Vukcevic 
(independentemente dos problemas 
vividos), Izmailov e Pedro Silva, a 
que se deverá juntar a forma como 
tem feito crescer João Moutinho, 
Carriço, Pereirinha e Adrien.
No Benfica, é difícil encontrar 

quem tenha crescido nas mãos 
de Quique Flores. O 
caso mais evidente foi 

o de Maxi Pereira, cuja 
adaptação à direita da defesa 

foi um sucesso muito razoável, 
ao contrário do que muitos 

defendem. Depois, talvez apenas 
Ruben Amorim, apesar de obrigado 
a actuar em terrenos minados, e 

Jesualdo e Bento fazem potenciar, Quique faz encolher

FRANCISCO LEONG/AFP

se com o agora proscrito Sidnei. 
Ou andar meses a insistir em David 
Luiz na esquerda e, quando ele 
começava a parecer rotinado, fazê-
lo regressar ao centro. Com isso, 
frente ao Estrela, não resolveu um 
problema, antes arranjou dois, 
porque Jorge Ribeiro não devia 
fazer parte deste fi lme.

Ao fi m de tanto tempo, Quique 
continua sem perceber que o 
seu 4x4x2 clássico não funciona. 
Não há uma ideia de jogo nem a 
menor capacidade de circular a 
bola, mesmo frente a adversários 
débeis, quando se impunha outra 
capacidade de risco. Quando Reyes 
está em campo, a única solução 
é dar-lhe a bola e ele que resolva, 
principalmente agora que não há o 
recurso aos pontapés para a frente 
à procura de Suazo. Qualquer 
outro treinador menos infl exível já 
teria ensaiado outras alternativas, 
como o 4x4x2 losango ou até o 
4x3x3, que até parecem mais de 
acordo com o plantel disponível. 
Pior ainda é a má capacidade física 
deste Benfi ca, o que não joga com 
os méritos que são atribuídos a 
Pako Ayestaran, que ajudou o 
Liverpool a sagrar-se campeão 
europeu, mas que, por outro lado, 
por alguma razão não continuou 
lá...

Despedir Quique Flores e os 
seus colaboradores mais directos 
pode custar três milhões de euros, 
se eles exigirem o valor total dos 
dois anos de contrato que lhes 
resta cumprir. Um factor que 
deve ser ponderado num clube 
que provavelmente cometeu 
demasiadas loucuras e vai precisar 
de vender jogadores e baixar os 
custos para racionalizar as contas. 
Por outro lado, é compreensível 
que Rui Costa não queira 
fi car ligado a uma “chicotada 
psicológica” logo no seu ano de 
estreia como director desportivo.

Ninguém estará em melhores 
condições do que Rui Costa para 
aferir as vantagens e prejuízos que 
resultarão da saída de Quique, 
que, recorde-se, acabou por 
ser a terceira escolha, depois 
das tentativas falhadas junto de 
Carlos Queiroz e de Eriksson. 
Curiosamente, a vida também 
não corre bem a nenhum destes...  
bprata@publico.pt

Miguel Vítor, este em dose mínima. 
Balboa, o senhor quatro milhões, 
tem sido um desastre. Urreta chegou 
a prometer qualquer coisa, mas 
depois desapareceu. Felipe Bastos 
nem isso. Yebda, Katsouranis, Aimar, 
Carlos Martins, entre vários, não 
são hoje melhores jogadores do que 
eram quando chegaram, e Sidnei 
até baixou de cotação, por razões 
incompreensíveis. Mas o caso que 
mais me desiludiu talvez tenha sido 
o Suazo. Não foi sequer tentada a 
hipótese de o rentabilizar na faixa, 
a exemplo de Hulk no FC Porto, 
quando arranca em diagonais para 
o centro. Mas isso teria obrigado 
a mudar o sistema e Quique é 
tacticamente muito ortodoxo.

Veja-se o sentimento de dois

adeptos num blogue... Dizia

um: “Sonho ver o Benfica jogar

como o Barcelona”. Responde

o outro: “Eu já me contentava

em ver dois passes seguidos”
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Futebol

Dias da Cunha: 
incumprimento 
com a banca é 
“total inverdade”

Tiago Pimentel

A O anterior presidente do Sporting, 
Dias da Cunha, negou ontem as acu-
sações do conselho fi scal de incum-
primento nos acordos entre o clube 
e a banca aquando da renúncia ao 
mandato, em 2005. “É uma total in-
verdade”, disse o ex-presidente leoni-
no, que considerou também falso que 
Soares Franco tenha sido o primeiro 
a apresentar contas consolidadas aos 
sócios. “Foram as contas consolida-
das que permitiram a negociação 
com a banca em 2005, com o BCP e 
o BES a tomarem conhecimento da 
total realidade do Sporting”, disse. 
“Se os bancos aceitaram reestruturar 
o passivo, injectar dinheiro e acertar 
um prazo para o total reembolso é 
porque acreditaram na situação [as 
projecções feitas nas várias contas de 
exploração das diferentes áreas do 
clube]”, sublinhou.

Apesar de reconhecer que acon-
teceram coisas que “infl uenciaram 
negativamente” as previsões das con-
tas para a época 2005/2006, como 
o afastamento prematuro da equipa 
das competições europeias, Dias da 
Cunha destacou que, no mesmo pe-
ríodo, também houve dados positivos 
com refl exo nas receitas, designada-
mente a concessão dos nomes das 
portas do estádio e da academia de 
Alcochete.

O antigo presidente do Sporting 
desafi ou ainda os actuais órgãos di-
rigentes a mostrarem as contas das 
épocas 2004/2005 a 2007/2008. Dias 

da Cunha assegura que, quando as 
tiver, demonstrará que “tudo isto é 
uma tremenda mentira para escon-
der a falsidade que foi o presidente, 
em fi nais de 2005, desatar aos gritos 
que existia um buraco nas contas mas 
que nunca explicou”, acusou. “Es-
se comunicado [do conselho fi scal] 
serve apenas para continuar a atirar 
areia aos olhos dos sportinguistas. 
Não tem o mínimo de verdade. Fica 
o desafi o: venham as contas, deixem 
olhar para elas e depois discutimos”, 
concluiu.

O comunicado que o conselho fi s-
cal do Sporting fez na quarta-feira 
apontava incumprimento dos acor-
dos com a banca, uma previsão de 
défi ce de tesouraria, além do aumen-
to do passivo de 69 para 281 milhões 
de euros à data da renúncia de Dias 
da Cunha.

Ontem foi também anulado o deba-
te televisivo previsto para a SIC-No-
tícias entre o Soares Franco e Dias 
da Cunha por indisponibilidade do 
actual líder leonino. “Hoje [ontem], o 
presidente do Sporting informou-nos 
que, afi nal, só falava depois da assem-
bleia geral do clube [a 17 de Abril]”, 
esclareceu o director do canal, Antó-
nio José Teixeira. com Lusa

“Se os bancos 
aceitaram 
reestruturar o 
passivo, é porque 
acreditaram 
na situação”, 
argumenta 
Dias da Cunha

Matilde Rocha Dias

A A “pedreira” de Braga vai encher-
-se para defender o quarto lugar dos 
minhotos. Para tal, terão de derrubar 
um Marítimo que ainda tem sonhos 
europeus. Mas Jorge Jesus admite a 
possibilidade de ir mais longe na clas-
sifi cação. O treinador diz que, “teori-
camente, é possível apanhar o Benfi -
ca” e já faz contas para desenhar um 
futuro com acesso à Champions. 

“Teoricamente, sim, é possível apa-
nhar o Benfi ca. Se ganharmos os nos-
sos jogos, podemos sonhar, porque 
vamos jogar com eles na penúltima 
jornada, em casa”, anotou Jesus, com 
a ressalva de que “a vantagem está do 
lado das equipas que vão à frente”. A 
vitória do Braga em Setúbal elevou 
os níveis de confi ança da equipa mi-
nhota, por isso o técnico não se sente 
satisfeito com o quarto lugar: “Nunca 
me sinto realizado, tenho ainda muito 
para dar como treinador.” 

Agora, Jesus quer manter a toada 
vitoriosa frente ao Marítimo: “Vamos 

só pensa em ganhar. A certeza foi da-
da por Nélson Caldeira, adjunto do 
treinador Carlos Carvalhal, que está 
suspenso na 24.ª jornada: “O Braga 
é uma das boas equipas do campeo-
nato, mas o Marítimo não se sente in-
ferior. Queremos os três pontos e um 
empate não seria um bom resultado.”

Grandes ambições tem, também, 
o Guimarães, que não desiste de ga-
rantir um lugar europeu, nas véspe-
ras da visita ao Paços de Ferreira. A 
derrota com o FC Porto não afectou 
a equipa e Manuel Cajuda assegura 
que o Guimarães “está melhor que 
há três meses”. “Temos de ganhar 
em Paços. Não há ninguém que diga 
que o Vitória está afastado dos seus 
objectivos. Enquanto for possível che-
gar à Europa, vamos tentar”, frisou.

Os pacenses têm a permanência na 
Liga quase assegurada, mas o fosso 
para os três últimos classifi cados não 
é muito grande. “O Paços é sempre 
favorito a jogar em casa e temos a ex-
pectativa de conquistar os três pon-
tos”, avisou o técnico Paulo Sérgio.

Braga quer apanhar Benfica, Guimarães aponta à Europa

Árbitro: Carlos Xistra, Castelo Branco

Sp. Braga  4-4-2

Marítimo 4-3-3
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Hugo Almeida e Diego deixam o Werder 
Bremen com boa margem de manobra

Luís Octávio Costa

A Dois golos do brasileiro Diego e um 
terceiro de Hugo Almeida deixam o 
Werder Bremen em boa posição para 
atingir as meias-fi nais da Taça UEFA. 
O mesmo resultado (3-1) alcançou a 
outra equipa alemã em prova. O Ham-
burgo sofreu um golo nos primeiros 
segundos do jogo com o Manchester 
City, mas reagiu bem e tem um pé na 
próxima ronda.

O técnico Thomas Schaaf pode 
agradecer o resultado aos passes de  
Mesut Ozil e à pontaria dos ex-por-
tistas Diego (34’ e 67’) e Hugo Almei-
da (69’), autores dos golos do clube 
alemão – perto do fi m, Quagliarella 
reduziu para a Udinese, o último re-
presentante italiano nas competições 
europeias.

Em Hamburgo, o resultado foi o 
mesmo, mas o jogo completamente 
diferente. Aos 31 segundos, já o árbi-
tro Olegário Benquerença apontava 
para o centro do terreno, após jogada 
relâmpago de Robinho iniciada e con-
cluída por Ireland (no passado dia 26 
de Fevereiro, David Bellion, jogador 
do Bordéus, marcara aos 12 segun-
dos). Mas a reacção, e a avalanche ale-
mã, não tardou. Marcaram Mathijsen 
(9’), Trochowski (63’) e Guerrero (79’). 
E a factura só não foi mais extensa por 
culpa do guarda-redes Given.

Em Paris, o PSG não foi além de 
um empate a zero perante o Dínamo 
de Kiev. No primeiro jogo do dia, o 
Marselha hipotecou as suas hipóteses 
de avançar na prova após derrota por 

2-0. Em Donetsk, a equipa francesa 
dispôs de uma série de oportunidades 
(aos 36’, o senegalês Nyan acertou no 
poste), mas acabou por pecar na defe-
sa. O Shakhtar, com quatro brasileiros 
de início, foi mais prático. Aos 39’, 
Hübschman empurra e o guarda-re-
des Mandanda fi ca a meio caminho, 
permitindo o primeiro golo. Na segun-
da parte, pouco mudou. Aproveitou 
Jadson para concluir com sucesso 

uma jogada simples (65’). 
Eric Gerets, treinador do Marse-

lha, prevê uma segunda mão “com-
plicada”. “Toda a gente se esque-
ceu da disciplina táctica”, resumiu 
o belga. Mircea Lucescu, técnico do 
Shakhtar, apontou uma vitória “mui-
to importante”, mas lembrou que 
“nada está ganho”. Elogiou ainda a 
exibição de Mandanda, que evitou 
um resultado mais amplo.

Hugo Almeida apontou ontem o 
terceiro golo do Werder Bremen

O árbitro português Olegário 
Benquerença assinalou no 
Hamburgo-Manchester City 
um dos golos mais rápidos 
da Taça UEFA, apontado por 
Ireland aos 31 segundos

MORRIS MAC MATZEN/REUTERS

Primeira mão (2.ª mão no dia 16)
Shakhtar - Marselha 2-0
Hamburgo - Manchester City 3-1
PSG - Dínamo Kiev 0-0
Werder Bremen - Udinese 3-1

Quartos-de-final 
da Taça  UEFA

Resultados

O Queens Park Rangers 
anunciou ontem o despedimento 
de Paulo Sousa do cargo de 
técnico do clube, acusando 
o português de “divulgar 
informação altamente 
confidencial e sensível”. Cinco 
meses depois de ter chegado a 
Inglaterra, Sousa foi afastado 
pelo patrão do emblema 
britânico, Flavio Briatore. De 
acordo com o comunicado 
emitido pelo clube, a divulgação 
de “informação altamente 
confidencial e sensível” 
esteve na base da decisão. Um 
“argumento” que terá pesado 
mais que o 10.º lugar ocupado 
pelo QPR na segunda divisão 
do futebol inglês. Na base da 
saída de Paulo Sousa poderá 
estar, de acordo com o Times 
Online, uma declaração feita 
no fim-de-semana passado, na 
qual o português terá exprimido 
descontentamento pelo facto de 
o goleador Dexter Blackstock 
ter sido emprestado aos rivais do 
Nottingham Forest 
sem o seu conhecimento. 

Queens Park Rangers
Paulo Sousa despedido 
ao fim de cinco meses

Árbitro: Pedro Proença, de Lisboa

P. Ferreira  4-3-3

V. Guimarães 4-3-3
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defrontar um adversário difícil, que 
nos conhece bem. Não vamos acredi-
tar em jogos fáceis nesta recta fi nal e 

com o Marítimo muito menos.”
O Marítimo, com menos cinco pon-

tos e duas posições abaixo do Braga, 
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Pedalar por entre o xisto Amanhã na Fugas

Gil joga ao meio-dia
e Machado e Elias vencem

Pedro Keul

a Rui Machado, no challenger de 
Atenas, e Gastão Elias, no future de 
Little Rock, imitaram Frederico Gil e 
também se qualifi caram para os quar-
tos-de-fi nal nos respectivos torneios, 
de menor cotação do que o de Casa-
blanca, mas igualmente pontuáveis 
para o ranking mundial.

Na próxima ronda do torneio gre-
go, Machado (136.º) vai defrontar o 
eslovaco Dominik Hrbaty, um crónico 
frequentador do top 100, depois de 
ter afastado o checo Lukas Rosol (137.
º), cabeça-de-série n.º8, por 6-2, 7-5, 
ao fi m de hora e meia. Assim, hoje (10 
horas, em Portugal), o número dois 
português vai celebrar o 24.º aniver-
sário defrontando Hrbaty (171.º), que 
eliminou o checo Ivo Minar (94.º), 
o mais cotado do torneio, por 6-4, 
1-6 e 6-3.

Nos EUA, Gastão Elias (648.º) está 
nos quartos-de-fi nal do future St. Vin-
cent Auxiliary (15 mil dólares). Depois 
de superiorizar-se (3-6, 7-6 e 6-0) ao 
qualifyer australiano, Kaden Hensel 
(764.º), o português de 18 anos eli-
minou o argentino Nicolas Todero 

(405.º), cabeça de série n.º2, por 6-
2, 4-6 e 6-2. 

Nos “quartos” do Grand Prix Has-
san II torneio da categoria 250 do ATP 
World Tour, Frederico Gil, defronta, 
hoje (12 horas), Albert Montanes (35.
º). O espanhol de 28 anos, é presença 
no top 100 desde 2001 e terminou as 
duas últimas épocas no top, tendo co-
mo melhor ranking o 35.º lugar, que 
ocupou em Março do ano passado.

“Quando tinha 14 anos fui a Espa-

nha, treinar-me a uma academia por 
duas semanas e ele já era o 50.º do 
mundo!”, ironizou Gil, antes de fri-
sar: “É um veterano do circuito, foi 
top 50 há muitos anos e tem muita ex-
periência. Eu estou a começar a jogar 
a este nível, mas veremos no court, 
penso que tenho grandes hipóteses 
de lhe ganhar. Vou dar o meu melhor. 
Veremos o resultado.”

Rui Machado 
(136.º)  terá hoje 
pela frente (10h 
de Portugal 
continental) o 
eslovaco Hrbaty 
(171.º) no torneio 
de Atenas

URSINHO BALOIÇANTE CHICCO
(CÓDIGO 00 071731 000 000)

A Chicco informa todas as mães e pais que no âmbito do controlo de qualidade 
permanente dos seus próprios produtos, foi detectado que a utilização prolongada do 
brinquedo Chicco Ursinho Baloiçante poderá provocar, em alguns casos, a ruptura do 
seu mecanismo interior com a possível separação de alguns pequenos componentes.

A Chicco não tem conhecimento de qualquer incidente relacionado com a utilização 
do produto.

Todavia, fi el à sua missão que privilegia a segurança e saúde da criança, a Chicco 
convida todos os pais e utilizadores do produto a suspender a sua utilização e a 
contactar o número verde 800 20 19 77 - activo de segunda a sexta-feira das 08.30h 
às 17.30h, para substituição do mesmo e esclarecimento de eventuais dúvidas.

COMO RECONHECER O PRODUTO

A CHICCO agradece a todos os pais pela colaboração e lamenta o
inconveniente.

AVISO AOS PAIS
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Imóveis Conselho de Ministros pede autorização para legislar

10
O regime de 
reabilitação 
urbana, que 
vigora há dez 
anos, previa já a 
possibilidade de 
expropriação por 
utilidade pública 

Governo promete respeitar garantias dos proprietáriosGoverno 
quer obrigar 
proprietários a 
venderem casas
O objectivo é criar condições 
no terreno para que os processos 
de reabilitação urbana possam 
avançar de uma forma mais rápida

a Os proprietários de imóveis que 
se recusem a vender os seus edifícios 
para que um processo de reabilitação 
urbana tenha condições para avançar 
poderão ser forçados pelo Estado a 
fazê-lo. O Conselho de Ministros de-
cidiu ontem pedir autorização à As-
sembleia da República para poder 
legislar sobre a matéria. 

“Trata-se de um instrumento que 
só entrará em cena quando todos os 
outros falharem, mas que terá sempre 
uma posição garantística, de modo a 
que os proprietários nunca fi quem a 
perder”, explicou ao PÚBLICO o se-
cretário de Estado do Ordenamento 
do Território, João Ferrão – principal 
responsável político pela medida.

A possibilidade de existir uma ven-
da forçada de imóveis, que já provo-
cou críticas e manifestações de receio 
por parte das associações de proprie-

tários, faz parte do novo Regime Ju-
rídico de Reabilitação Urbana que o 
Governo quer ver aprovado. “O deba-
te público vai começar agora”, insiste 
Ferrão, garantindo que todas as enti-
dades e associações  implicadas neste 
segmento serão consultadas.

O presidente da Federação da 
Construção, Reis Campos, teme que 
se venha a discutir demasiado. “Se 
começamos com muitas polémicas, 
o assunto ainda acaba esvaziado e 
não vai para o terreno de imediato, 
como é necessário”, disse ao PÚBLI-
CO, depois de sublinhar que também 
é proprietário. Para Reis Campos, não 
há nenhum assunto no país que tanto 
mereça consenso como este: a reabi-
litação das cidades é uma urgência e 
a Federação da Construção considera 
que ela pode ser também um forte 
instrumento de combate à crise e ao 
desemprego no sector. 

O Governo também se diz cons-
ciente desta urgência e, segundo João 
Ferrão, quer com este novo regime 

jurídico “dotar o mercado dos ins-
trumentos que faltam para que este 
segmento seja dinamizado”. 

“Não estamos a criar nada de ver-
dadeiramente revolucionário.” O go-
vernante lembra que o actual regime 
de reabilitação urbana, que vigora há 
já quase dez anos, prevê expropria-
ções por utilidade pública. Assim se 
vai manter, mas agora com a possibi-
lidade de esses imóveis serem vendi-
dos no mercado, em hasta pública, 
para que possam ser adquiridos [e 
rentabilizados] pela entidade privada 
que os pretende recuperar. 

Bloqueio resolvido
Assim, o “bloqueio” que o Governo 
diz pretender resolver consiste em 
passar as casas directamente para os 
privados, já que as entidades gestoras 
(como são as sociedades de Reabili-
tação Urbana) podem actualmente 
realizar expropriações por utilidade 
pública, mas só têm competências 
para gerir o processo e não vocação 
para ser proprietárias. De qualquer 
maneira, sublinha o secretário de Es-
tado, “os proprietários do imóvel até 
poderão vir a receber mais dinheiro 
pelas suas casas do que no caso de 
uma expropriação”. 

A hasta pública será realizada pe-
la entidade gestora, que defi ne um 
preço base. O proprietário recebe o 
melhor preço que surgir no leilão, 
com a garantia de que, se este fi car 
abaixo do preço base, a entidade ges-
tora cobre a diferença. 

João Ferrão sublinha ainda que a 
venda coerciva só surge nas áreas de 
reabilitação urbana com intervenções 
sistemáticas – isto é, que não se limi-
tem ao património identifi cado, mas 
que sejam mais complexas e abran-
jam intervenções, por exemplo, nos 
equipamentos sociais.

Segundo o Governo, o objectivo 
deste novo regime passa por dar 
“mais opções” aos municípios e por 
dar mais garantias de que haverá ce-
leridade nos licenciamentos. Entre 
as opções dos municípios está a ela-
boração de um Plano de Pormenor 
Urbanístico para defi nir as áreas de 
intervenção, de forma a criar-se “uma 
autêntica via verde para os licencia-
mentos”, como defi niu Joao Ferrão.

Luísa Pinto

RUI GAUDÊNCIO

Para facilitar liquidez

Governo cria fundo que vai comprar 
património imobiliário das empresas

a As empresas que estão a atravessar 
difi culdades fi nanceiras vão ter acesso 
a um novo canal de fi nanciamento. O 
Governo aprovou, ontem, a criação 
de um fundo que estará vocacionado 
para a aquisição do património imo-
biliário das empresas que se candi-
datem ao regime sem afectar a sua 
actividade no local.

O comunicado de ontem do Con-
selho de Ministros não adianta qual o 
montante que este fundo irá ter à sua 
disposição. Mas revela que as empre-
sas poderão alienar os seus imóveis 
por um ano, sendo esse prazo pror-

rogável em função da disponibilidade 
fi nanceira do fundo.

“Este fundo permite dotar as em-
presas de liquidez fi nanceira e, para-
lelamente, garantir que as mesmas 
continuam a poder desenvolver as 
respectivas actividades nos locais on-

de estão instaladas com o direito de 
virem, posteriormente, a readquirir 
a propriedade sobre tais locais”, as-
sinala o comunicado.

O plenário governamental aprovou 
também a constituição de um fundo 
de 175 milhões de euros que irá apoiar 
a concentração de empresas. O Esta-
do surgirá aqui “como parceiro fi nan-
ceiro das PME nacionais envolvidas 
nestes processos, com o objectivo 
de aumentar a sua dimensão crítica, 
melhorando assim as suas condições 
para enfrentar o processo de globali-
zação das economias”. 

175
O Governo 
disponibiliza 175 
milhões de euros 
para apoiar os 
processos de 
concentração 
das PME 
nacionais
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BCE sobe um pouco o tom de optimismo

O BCE acredita numa retoma 
económica na Zona Euro em 2010, 
depois de um início de 2009 que 
terá sido “muito fraco.” O banco 

sustenta que as pressões sobre os 
preços permanecerão “moderadas” 
e que as tensões infl acionistas têm 
vindo a diminuir.

Maravilhas de origem portuguesa no mundo  Amanhã na Fugas

Yazaki Saltano alega crise de encomendas 
para colocar 786 funcionários em lay-off

Sara Dias Oliveira

a A multinacional nipónica de com-
ponentes eléctricos para a indústria 
automóvel Yazaki Saltano vai recorrer, 
pela primeira vez, ao lay-off  – que afec-
tará 786 funcionários dos 1340 da fá-
brica de Ovar. A redução do tempo de 
trabalho começa a 15 de Abril e esten-
de-se até Setembro. A empresa explica 
a desaceleração do ritmo de produção 
com quebras de encomendas “de 40 a 
80 por cento” para o primeiro semes-
tre deste ano. Os trabalhadores foram 
informados anteontem da decisão e 
decidiram protestar no próximo dia 
17 à porta da unidade fabril, a partir 
das 8h30. 

“Os colaboradores não vão estar to-
talmente afastados da empresa duran-
te esse período, mas sim alguns dias 
da semana. As remunerações vão ser 
reduzidas na proporção da redução 
do tempo de trabalho”, revela, por es-
crito, a Yazaki Saltano, em resposta às 
questões colocadas pelo PÚBLICO. 

No entanto, a empresa não exclui a 
possibilidade do lay-off  terminar antes 
de Setembro. “Como os seis meses de 
redução de tempos de trabalho são 
uma imposição legal, o período pode 

ser interrompido, caso a situação do 
mercado o justifi que.” 

A multinacional garante, por outro 
lado, que a produção de cablagens 
manter-se-á em Portugal mas, anun-
cia, “para projectos de automóveis 
novos e em fase de desenvolvimen-
to e para automóveis em fi m de série 
ou já descontinuados pela marca”. “A 
fábrica de Ovar é a única na Europa 
dedicada à produção de fi o (matéria-
prima para as cablagens), injecção 
de plásticos (conectores para ligação 
das cablagens) e componentes de fi -
bra óptica e híbridos”, realça, acres-
centando que “nas áreas das caixas 
de fusíveis e instrumentos só há duas 
fábricas da Europa a produzir estes 

produtos modelo a modelo, onde se 
inclui a Yazaki de Ovar”. 

“Este lay-off  vai ter várias modalida-
des: há secções que param oito dias, 
outras 12, outras nem sequer param”, 
adianta Miguel Moreira, do Sindicato 
das Indústrias Eléctricas do Norte e 
Centro. O dirigente sindical revela que 
os trabalhadores estão “revoltados” 
e que a concentração do dia 17 ser-
virá para “mostrar o desagrado face 
à posição da empresa”. “Estamos a 
falar da redução em cerca de um terço 
dos salários.” “A empresa alegou que 
está com muitas difi culdades, que se 
candidatou ao plano de apoio à indús-
tria automóvel, mas que o programa 
é muito exigente”, acrescenta o sin-
dicalista.  

A Yazaki, a maior fabricante mun-
dial de componentes eléctricos para 
automóveis, está em Portugal desde 
1986 e chegou a empregar mais de 
7000 trabalhadores. Neste momento, 
tem 1340 em Ovar e cerca de 250 em 
Serzedo. O ano de 2008 foi marcado 
por dois processos de despedimento; 
no início de 2007, tinha dispensado 
perto de 400 operários da unidade de 
Ovar. Em Abril do ano passado, dis-
pensou mais 400 trabalhadores em 
Serzedo e quatro meses depois, em 
Agosto, voltou a reduzir o quadro de 
pessoal – 312 funcionários de Ovar. 

A empresa sempre apresentou “a 
conjuntura económica mundial e a 
constante pressão para a redução de 
custos na indústria automóvel” como 
principais justifi cações para a redução 
do número de operários.  

A multinacional sustenta 
que a quebra dos níveis de 
produção pode chegar aos 
80 por cento e diz que não 
tem alternativa à redução 
do tempo de trabalho

Multinacional promete manter cablagens em Portugal

DR

7000
A Yazaki Saltano, que 
produz componentes 
eléctricos para a indústria 
automóvel, já teve 7000 
colaboradores em Portugal. 
Agora, não chegam a dois 
mil. São 1340 em Ovar e cerca 
de 250 na fábrica de Serzedo 
(Vila Nova de Gaia). 

Emagrecimento

Sérgio Aníbal

a Cortes de um terço no valor das 
vendas para Espanha e de um quarto 
para a Alemanha durante o mês de 
Janeiro trouxeram defi nitivamente a 
crise ao sector exportador.

De acordo com os dados ontem dis-
ponibilizados pelo Instituto Nacional 
de Estatística, as vendas de mercado-
rias ao estrangeiro foram, em Janeiro, 
28,6 por cento inferiores (em termos 
nominais) às de igual período do ano 
passado. Isto signifi ca que se acentuou 
a tendência de quebra que vinha de 
Novembro e Dezembro, quando a 
variação homóloga negativa das ex-
portações atingiu os 14,3 por cento. 
No conjunto do trimestre fi nalizado 
em Janeiro, a diminuição do indicador 
cifrou-se em 19,4 por cento.

Este resultado tão negativo é uma 
consequência daquilo que está a 
acontecer nos principais mercados 
de destino dos produtos nacionais. 
O principal cliente, a Espanha, está a 
cortar de forma rápida o consumo e 
o investimento e, como consequên-

te em território negativo, com quedas 
homólogas próximas de 25 por cento.

A única grande excepção é Angola. 
Para este país africano, onde os efeitos 
da crise económica internacional  e a 
descida do preço do petróleo não che-
gam para colocar um ponto fi nal na 
tendência de crescimento, as expor-
tações subiram 21,3 por cento até Fe-
vereiro. Ainda assim, um ritmo mais 
lento do que há alguns meses atrás.

Nas importações, devido à contrac-
ção do consumo e do investimento 
em Portugal, também se regista uma 
diminuição signifi cativa. Um resulta-
do que evita o agravamento do défi ce 
comercial português e que limita o 
impacto negativo do comércio exter-
no na variação do PIB. Ainda assim, 
a quebra nas exportações já foi uma 
das principais razões para a variação 
negativa do PIB de 2,1 por cento re-
gistada no quarto trimestre de 2008, 
devendo contribuir também para um 
primeiro trimestre de 2009 muito ne-
gativo. Na quarta-feira, a Universidade 
Católica previu uma contracção do 
PIB nesse período de 3,2 por cento.

Exportações de mercadorias portuguesas 
acentuam tendência negativa no início de 2009

Exportações
Variação homóloga em %
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cia, as empresas portuguesas que 
apostaram no mercado ibérico res-
sentem-se. As vendas de mercadorias 
para Espanha caíram 33,6 por cento 
em Janeiro, o que só por si signifi ca 
a entrada de menos 320 milhões de 
euros de receitas do que em idêntico 
período do ano passado. 

Nos outros grandes destinos euro-
peus das exportações nacionais o ce-

nário também é sombrio, com quedas 
sempre superiores a 25 por cento, en-
quanto as vendas para os EUA caíram, 
nos primeiros dois meses deste ano, 
quase para metade. Esse é um dos 
motivos para que as exportações por-
tuguesas para fora da UE, que até De-
zembro do ano passado continuavam 
a apresentar uma subida, tivessem em 
Janeiro e Fevereiro entrado claramen-

Qimonda 
vai manter 
a produção 
suspensa

A A produção na Qimonda de Vila 
do Conde vai continuar suspensa nas 
próximas semanas, apesar de ter sido 
anunciado que a laboração iria ser 
retomada a 14 de Abril, revelou Bru-
no Maia, da comissão instaladora dos 
trabalhadores da fábrica.    

Com a unidade de Dresden fe-
chada, “não há matéria-prima para 
a unidade portuguesa”, explicou o 
responsável, que acrescentou que 
“mesmo que a laboração na Alema-
nha fosse retomada hoje só daqui a 
uns dois meses é que chegaria mate-
rial a Portugal”.     

Para a próxima terça-feira, às 7h, 
estão agendadas reuniões, nas insta-
lações  da empresa, entre a direcção 
da unidade e todos trabalhadores da 
Qimonda. Encontros que servirão pa-
ra a direcção da fábrica comunicar 
“pormenores do processo que envol-
ve a multinacional e avançar alguns 
planos e estratégias em relação ao 
futuro”, disse Bruno Maia.     

Ontem, elementos da comissão 
reuniram-se com três elementos da 
direcção da fábrica. “O encontro cor-
reu bem e percebemos que têm sido 
feitos esforços no sentido de manter 
não só a unidade, mas também os 
postos de trabalho”, relatou  o fun-
cionário.  Lusa

Concorrência 
abre processo ao 
BCP na Polónia

a A autoridade da concorrência po-
laca processou o Bank Millennium, 
detido pelo BCP, por falta de clareza 
nos contras em moeda estrangeira.     

Na actuação sobre o banco, a 
autoridade polaca diz que nes-
ses contratos o banco alterava as 
taxas de conversão das moedas 
subjacentes “sem critérios  objec-
tivos”, segundo noticiou a agência 
Blooomberg.     

Os contratos, segundo um comuni-
cado do regulador citado pela mesma 
fonte, incluíam regras “imprecisas e 
ambivalentes” sobre garantias adicio-
nais que  podiam vir a ser exigidas 
aos clientes.     

O Bank Millennium, contactado 
pela Bloomberg, escusou-se a comen-
tar  o assunto, referindo que tem de 
antes analisar o conteúdo da decisão 
ou o comunicado da autoridade da 
concorrência.     

Em Novembro de 2008, o banco 
decidiu não conceder mais crédito 
à habitação denominado em moeda 
estrangeira, justifi cando a decisão 
com “os desenvolvimentos desfa-
voráveis nos mercados fi nanceiros 
internacionais que resultaram no 
aumento do risco associado” a este 
tipo de empréstimos.  Lusa  
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Mercado Monetário Cambial
Euro à Vista

Moeda-Sigla  Um euro igual a  Var. %
 09.04.09        Anterior  (a)% 

Dólar dos EUA USD
Dólar canadiano CAD
Real do Brasil BRL
Libra esterlina GBP
Franco suíço CHF
Coroa dinamarquesa DKK
Coroa norueguesa NOK
Coroa sueca SEK
Coroa checa CZK
Zloty polaco PLN
Forint húngaro HUF
Lev búlgaro BGN
Coroa da Estónia EEK
Lira turca TRL
Iene japonês JPY
Dólar australiano AUD
Dólar de Hong Kong HKD
Pataca de Macau MOP
Rand da Áf. do Sul ZAR
Esc. de Cabo Verde CVE

Euronext Lisboa
 Última Sessão  Performance (%)

Nome da Empresa  Var%  Fecho  Volume  Abertura  Máximo  Mínimo  5 dias  2009 

Psi20        

Altri SGPS SA    0,41 1,947 462358 1,939 1,958 1,920 0,62 -7,1

Banco BPI SA     5,41 1,716 1240624 1,651 1,723 1,640 8,11 -1,9

B. Com. Português  2,92 0,635 30197989 0,634 0,650 0,622 4,37 -22,1

B. Espírito Santo 10,12 3,700 2653779 3,430 3,700 3,397 10,92 -10,0

Brisa            1,52 5,360 473690 5,283 5,388 5,240 0,87 0,2

Cimpor SGPS     1,62 4,197 296487 4,170 4,238 4,150 11,85 20,6

EDP             1,5 2,778 5535488 2,750 2,778 2,727 4,06 3,1

EDP Renováveis   0,31 6,069 733853 6,119 6,119 6,029 -0,36 21,3

Galp Energia     0,01 9,471 772788 9,497 9,524 9,411 4,88 31,9

J Martins SGPS    3,07 3,900 960152 3,800 3,910 3,770 0,59 -1,8

Mota Engil       5,66 2,820 588041 2,675 2,820 2,675 2,42 20,0

Port. Telecom 1,69 6,250 2650331 6,150 6,263 6,109 4,63 3,0

Portucel         0,65 1,399 319225 1,400 1,400 1,380 -3,81 -9,7

REN             0,09 3,192 102295 3,200 3,200 3,186 1,59 12,6

Semapa           0,82 6,432 116983 6,429 6,484 6,381 2,2 0,5

Sonaecom SGPS     0 1,595 249470 1,620 1,620 1,589 8,58 58,7

Sonae Indústria  1,72 1,715 420536 1,695 1,720 1,686 6,86 12,5

Teixeira Duarte  2,65 0,580 804988 0,560 0,585 0,558 21,06 -3,0

Sonae            2,69 0,611 12613443 0,608 0,615 0,600 11,55 39,8

Zon Multimedia   1,72 4,150 290428 4,086 4,150 4,080 2,74 11,9

Outros        

Banif-SGPS   1,82 1,120 187829 1,110 1,120 1,100 5,83 2,8

Banco Popular    12,02 5,870 18285 5,330 5,890 5,330 12,66 N.d.

Cofina SGPS     3,77 0,550 233683 0,530 0,550 0,530 4 22,2

Cires            0,6 1,680 2153 1,680 1,680 1,680 -16,5 9,1

Corticeira Amorim 3,57 0,580 443506 0,560 0,590 0,550 -3,45 -28,4

Cipan            2,78 0,370 119 0,370 0,370 0,370 2,27 N.d.

Águas da Curia   -99,84 0,000 64 0,010 0,000 0,000 26,76 N.d.

E. Santo Financia 1,46 10,450 1860 10,300 10,450 10,300 0,58 -4,6

E. Santo Financ N -12,79 0,000 101 8,930 0,000 0,000 -2,48 N.d.

Estoril Sol P    -7,83 7,650 1100 8,500 8,500 7,650 -8,77 -13,1

Fut. Clube Porto  -0,71 1,390 900 1,390 1,390 1,390 0 -0,7

Finibanco SGPS   1,71 1,780 46978 1,790 1,790 1,690 0,56 -24,3

Ibersol SGPS      0,76 6,600 2000 6,550 6,600 6,550 1,09 -4,3

Impresa SGPS      2,44 0,840 153565 0,830 0,840 0,800 8,57 0,0

Lisgráfica       0 0,070 15000 0,070 0,070 0,070 0 0,0

Inapa-Inv. P. Gest 3,33 0,310 1204069 0,300 0,310 0,290 0 -8,8

Martifer         1,43 2,840 22633 2,840 2,840 2,790 10,85 -24,5

Novabase SGPS   2,16 4,250 113876 4,160 4,250 4,100 -1,2 -7,4

Papeles y Carton 7,84 2,750 670 2,750 2,750 2,750 -3,04 N.d.

Glintt           1,54 0,660 212938 0,650 0,660 0,650 1,59 3,1

F Ramada Invest  0,16 0,631 45619 0,630 0,650 0,618 0,78 1,0

Reditus SGPS     -0,53 7,450 10850 7,480 7,480 7,300 0 N.d.

Banco Santander  9,12 6,460 66588 6,030 6,490 5,970 15,25 -3,3

S. Costa          1,89 0,540 356206 0,540 0,550 0,530 0 -14,3

Benfica-futebol  0 1,850 11679 1,840 1,980 1,840 -7,5 -11,9

Sonae Capital    1,89 0,540 287047 0,530 0,540 0,520 6 22,7

Sag Gest         -2,78 1,050 92466 1,050 1,070 1,050 1,85 10,5

Vaa Vista Alegre 0 0,090 470131 0,100 0,110 0,090 -10 28,6

1,3158 1,3258 -0,754
1,6143 1,639 -1,507
2,8567 2,9216 -2,221
0,8975 0,902 -0,499
1,5218 1,5225 -0,046
7,4497 7,4496 0,001
8,7646 8,847 -0,931
10,9235 10,9375 -0,128
26,461 26,538 -0,290
4,3283 4,4243 -2,170
287,64 291,6 -1,358
1,9557 1,9557 0,000
15,645 15,642 0,019
2,0662 2,098 -1,516
132,15 132,22 -0,053
1,8308 1,8686 -2,023
10,199 10,2696 -0,687
10,5139 10,5954 -0,769
11,9403 12,1128 -1,424
109,285 110,522 -1,119

    Fonte Cotações indicativas do Sistema Europeu dos Bancos Centrais (SEBC). “(a) + apreciação do euro; - depreciação do euro”

    Fonte Reuters. Notas: 1) PSI Geral apenas com os títulos que foram transacionados 2) Informação disponibilizada não dispensa a consulta das fontes oficiais. 

Bolsas animadas com 
boas notícias da banca 
nos Estados Unidos

a O mercado fi nanceiro norte-ame-
ricano alimentou ontem a esperança 
de que a crise esteja a começar a pas-
sar. Os principais índices abriram em 
alta, animados pela previsão de que 
o Wells Fargo tenha um lucro trimes-
tral melhor do que o esperado e pela 
expectativa de que outros 18 bancos 
passem nos testes de risco feitos pelo 
Governo.

Segundo um relatório divulgado 
ontem pelo New York Times, todos os 
19 bancos sujeitos aos testes de risco, 
para avaliar a sua viabilidade em caso 
de agravamento da recessão, deverão 
passar. Um deles é o Wells Fargo, o 
segundo maior banco de crédito nos 
EUA, cuja previsão de resultados di-
vulgada ontem excedeu as mais opti-
mistas estimativas de Wall Street.

O banco norte-americano, que tem 
como principal accionista o grupo do 
multimilionário Warren Buff ett, espe-
ra ter um lucro de três mil milhões de 
dólares (cerca de 2,3 mil milhões de 
euros) no trimestre que terminou em 
Março. O bom resultado líquido, que 
representa uma subida de 50 por cen-
to em relação ao mesmo período do 
ano passado, foi impulsionado pela 
compra do concorrente Wachovia, o 
quarto maior banco dos EUA, após o 
seu quase colapso em 2008.

Igualmente além das expectativas 
é a previsão de receitas de 20 mil mi-
lhões de dólares para o primeiro tri-
mestre, uma subida de 16 por cento 
em relação ao ano anterior. Contudo, 
os resultados do Wells Fargo inclui-
rão também 372 milhões de dólares 
em pagamentos de dividendos ao Te-
souro norte-americano que, à seme-
lhança do que aconteceu com várias 
outras instituições fi nanceiras, fi cou 

com uma participação no banco em 
troca de uma injecção de capital.

De acordo com o Wells Fargo, a 
melhoria dos seus resultados deve-
-se à “força do nosso negócio da ban-
ca tradicional, às fortes actividades no 
mercado de capitais e aos resultados 
excepcionalmente fortes no crédito à 
habitação”. Sem esquecer a compra 
do Wachovia, que, apesar de ter cus-
tado 12 mil milhões de dólares, está a 
exceder as expectativas do banco.

Motivos à parte, os resultados do 
Wells Fargo fi zeram as acções do ban-
co disparar ontem 32 por cento na bol-
sa norte-americana, naquela que é a 
maior subida desde Julho de 2008. 
Alguns dos maiores bancos dos EUA 
– como o Citigroup, Bank of America 
e JP Morgan Chase (que anunciaram já 
esperar também resultados positivos 
para o primeiro trimestre) – seguiram-
-lhe as pisadas. A confi ança espalhou-
-se por todo o mercado fi nanceiro, 

com os principais índices a subirem.
A animar as bolsas esteve ontem 

também o Barclays e a General Mo-
tors (GM). As acções do banco britâ-
nico disparam 12 por cento depois de 
anunciar a venda da sua divisão de 
fundos negociados em bolsa (ishares) 
à fi rma de investimento CVC Capital. 
No caso da GM, que tem até Junho 
para entregar um novo plano de rees-
truturação, os títulos subiram 4,2 por 
cento depois de a fabricante anunciar 
que quer duplicar as suas vendas anu-
ais na China para os dois milhões de 
veículos nos próximos cinco anos.

Sendo já a principal construtora 
automóvel estrangeira na China, a GM 
quer agora aproveitar o dinamismo 
do mercado: em Março, as vendas de 
ligeiros de passageiros aumentaram 
dez por cento, depois de o Governo 
reduzir impostos e criar subsídios 
para estimular a procura.

Ana Rita Faria

Wall Street foi surpreendida 
pela previsão de lucros no 
Wells Fargo e de que os 
bancos passaram no teste 
de viabilidade do Governo. 
Bolsas reagiram em festa

50%
é quanto terão 
subido os 
lucros do Wells 
Fargo nos três 
primeiros meses 
do ano em 
relação ao ano 
passado

O Estado alemão, através do 
fundo de resgate bancário Soffin, 
apresentou ontem uma oferta 
pública de aquisição (OPA) 
sobre o Hypo Real Estate, uma 
sociedade de crédito do país que 
enfrenta dificuldades financeiras. 
A concretizar-se a compra, será 
a primeira nacionalização de um 
banco na Alemanha desde os 
anos 30.

O fundo Soffin ofereceu 1,39 
euros por acção – ou 290 milhões 
de euros – pelo Hypo Real Estate. 
A quantia é superior à esperada 
e representa um prémio de 16 
por cento sobre o preço de fecho 

das acções anteontem – 1,2 euros. 
Numa altura em que os mercados 
financeiros enfrentam a pior 
crise desde a Grande Depressão, 
o Estado alemão considera não 
ter saída a não ser ajudar o banco, 
onde detém, desde final de Março, 
uma participação de 8,7 por cento. 
Nos próximos dias, o Soffin irá 
anunciar a duração da oferta.

Até ao momento, o Hypo Real 
Estate recebeu do Governo 
alemão linhas de crédito e 
garantias no valor de 102 mil 
milhões de euros, para se poder 
refinanciar a curto prazo e assim 
evitar que declarasse falência.

Alemanha lança OPA sobre banco
Primeira nacionalização no país desde os anos 30

Via Algarviana: a gloriosa aventura de conhecer o Algarve profundo Amanhã na Fugas
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Diário de Bolsa

Mercadorias

Euribor 6 meses

Petróleo

Taxas de Juro

Accões
 

Preço do barril de petróleo e da onça de ouro em dólares

Divisas

Variação dos índices face à sessão anterior

Valor do dólar, libra e iene por euro

Variação%

Variação%Piores

Melhores

Mais Transaccionadas Volume

Europa Eurostoxx50

Últimos 3 meses

Últimos 3 meses

Últimos 3 meses

Últimos 3 meses

30

35

40

45

50

55

5500

5800

6100

6400

6700

7000

1500

1875

2250

2625

3000

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Toda a informação em
http://economia.publico.pt

Psi20

Euro Stoxx 50

Dow Jones

Euro/dólar

Euro/libra

Euro/iene

1,3161
0,8975

132,2

Euribor 3 meses

Euribor 6 meses

1,435
1,618

Petróleo

Ouro
52,32

881,75

B.COM.PORTUGUES 30197989

SONAE 12613443

EDP 5535488

B.ESPIRITO SANTO 2653779

PORTUGAL TELECOM 2650331

B.ESPIRITO SANTO 10,12

MOTA ENGIL 5,66

BANCO BPI SA 5,41

J MARTINS SGPS 3,07

B.COM.PORTUGUES 2,92

SONAECOM SGPS 0

GALP ENERGIA 0,01

REN 0,09

ALTRI SGPS SA 0,41

PORTUCEL 0,65

1,71%
2,79%
3,14%



Espaçopúblico
Público • Sexta-feira 10 Abril 2009  • 31

O regime político português deveria ser um “Estado Democrático de Partidos”. Mas é cada vez mais uma “Partidocracia”

A partidocracia contra a democracia

O 
mundo da política é o espaço da controvérsia. 
É por isso bizarro que existam temas que nun-
ca provoquem reacções. É certo que quando 
os temas são complicados e para eles não há 
resposta possível, todos os spin doctors aconse-

lham a não reagir, aplicando a velha regra que uma notícia 
que é hoje nova torna-se velha amanhã e logo a seguir 
inexistente. Esse é o efeito natural da sofreguidão com 
que os media querem ter sempre novidades capazes de 
chamar a atenção aos potenciais leitores.

O pluralismo político, no entanto, encarrega-se de trazer 
por vezes à tona de água temas que estavam aparentemen-
te afundados, mas que são úteis para o combate partidário. 
Por esse motivo, para que um assunto controverso seja 
enterrado sem quaisquer reacções é preciso que se trate 
de matéria em que todas as forças políticas estão de acordo 
na falta de interesse em que seja debatida.

Há anos que procuro manter vivos dois temas que nun-
ca mereceram qualquer reacção dos partidos políticos. 
Curiosamente, também não “comovem” os meios de 
comunicação social, no entanto em regra sempre inte-
ressados em criticar os erros e as podridões do sistema 
político-partidário. 

Quanto mais não seja por quixotismo, volto a insistir. 
Estou a pensar na dimensão da subvenção aos partidos 
e na quantidade imensa de eleitos locais. O primeiro dos 
temas teve no Orçamento para 2009 uma tímida reforma 
que não atingiu o cerne do problema: como é possível que 
o Estado todos os anos venha aumentando a subvenção 
(que estava indexada ao salário mínimo nacional, que tem 
subido acima da infl ação) sem que nenhum partido reaja 
com a apresentação de um diploma legal que limite – com 
efeitos retroactivos ou não – a correcção anual ao valor da 
infl ação esperada? E como é admissível que isso não seja 
feito, apesar da crise, sobretudo pelos partidos de esquer-
da, que deveriam ser mais sensíveis aos desperdícios que 
afectam as funções essenciais do Estado?

A resposta é óbvia. Os partidos políticos têm uma lógica 
oligopolista e estão todos interessados em manter a posi-
ção dominante conjunta que detêm no mercado político. 
E diz a teoria da concorrência que subsídios elevados a 
incumbentes funcionam como muito forte barreira à en-
trada de competidores.

O outro tema é o da pletora de eleitos locais. Os regimes 
passam, mas têm em comum uma regra há quase dois 
séculos: autarquias locais não se extinguem, o número 

de membros dos seus órgãos está sempre a aumentar, os 
cadernos eleitorais deliberadamente não são corrigidos 
para assim haver mais eleitos, o custo da função política 
local e a sua inefi ciência crescem. E não deveria ser as-
sim: os progressos das vias de comunicação, dos meios de 
transporte e das novas tecnologias apontam claramente 
no sentido da “redução” do território e da desnecessida-
de de estruturas locais tão abundantes e disseminadas. A 
situação é particularmente grave quando as populações 
se deslocam e as autarquias se mantêm como se nada se 
tivesse alterado. O caso das freguesias da Baixa de Lisboa 
(onde os partidos não conseguem encontrar eleitores em 
número sufi ciente para constituir as listas!), como situação 
extrema, é quase anedótico.

Esta situação não é apenas grave pelo custo dos ven-
cimentos devidos a tanto autarca desnecessário. Pior do 
que isso são os dois efeitos altamente nefastos que esta 
factualidade provoca no sistema político. O primeiro é a di-
fi culdade da organização de um território excessivamente 
dividido e, por isso, inefi ciente. Será matéria a desenvolver 
em texto futuro.

O segundo é o facto de o apodrecimento do sistema 
político-partidário começar, em boa medida, pela exis-
tência de um pessoal político que fabrica os dirigentes e 
que está instalado à mesa do orçamento a todos os níveis 
da organização territorial do Estado.

Um estudo curioso de sociologia eleitoral seria o de com-
parar os votantes nas eleições internas dos partidos com 
o número de autarcas eleitos (e seus assessores...) des-
ses mesmos partidos. Estou convicto de que a correlação 
tenderá para um, ou seja, o número de quadros políticos 
eleitos e o de eleitores partidários tende a ser idêntico.

Esta dupla factualidade bloqueia completamente o sis-
tema político português e impede a sua regeneração. Os 
subsídios funcionam como barreiras à entrada de competi-
dores, como já referi. A remuneração dada pelo Estado aos 
fi liados nos partidos bloqueia a sua abertura à sociedade 
civil, pois também aí a lógica anticoncorrencial funciona: 
os dirigentes locais partidários fazem tudo para que não 
aumente a participação política nos partidos, pois novos 
aderentes serão novos rivais para a distribuição do bem 
(relativamente) escasso que são os vencimentos dos qua-
dros autárquicos a nível de município e freguesia. 

O processo tem uma evolução natural: os militantes dos 
partidos são cada vez mais e apenas os candidatos a eleitos 
locais, fechando-se a si mesmos e sobre si mesmos. Um sis-

tema que não esteja aberto 
à entrada de novos compe-
tidores e que no interior dos 
velhos competidores se não 
refresca com novo talento, 
estiola, desenvolve mias-
mas arcaizantes, reage às 
mudanças por barreiras e 
entra em entropia. O efeito 
é a distância crescente en-
tre os eleitores e os eleitos, 
a perda de diversidade e de 

diferenciação políticas, o conservadorismo, a criação de 
uma “elite” afastada do “povo”, o caciquismo, a selecção 
de dirigentes nacionais que apenas respondam às neces-
sidades dos militantes locais partidários, numa palavra 
a apropriação do função política por uma classe politica 
profi ssional que tende a tratar apenas ou sobretudo dos 
seus interesses grupais.

O regime político português deveria ser um “Estado 
Democrático de Partidos”. Mas é cada vez mais uma “Parti-
docracia”, uma degenerescência que matará a Democracia, 
se nada for feito. Posso estar errado, claro. Peço então aos 
partidos políticos que me digam onde e porquê, se tiverem 
coragem para isso. Advogado (jmj@plmj.pt)

O apodrecimento 

do sistema político-

-partidário começa, 

em boa medida, pela 

existência de um 

pessoal político que 

fabrica os dirigentes

ENRIC VIVES-RUBIO

José 
Miguel 
Júdice

O assunto merece ser discutido nas suas várias componentes: científica, técnica, social, económica e política

O tabu do nuclear

Q
uando foram reconhecidas pela primeira vez 
manifestações do núcleo atómico no fi nal do 
século XIX, e quando esse núcleo foi desco-
berto no início do século XX, não se poderia 
imaginar que o nuclear viesse a ter um papel 

tão fundamental nas nossas vidas. Basta dar 
dois exemplos: nos hospitais, a medicina nuclear oferece 
efi cazes formas de diagnóstico e tratamento e, nas redes 
eléctricas, as centrais nucleares fornecem uma parte re-
levante da electricidade que consumimos.

E, no entanto, se ninguém contesta as aplicações médi-
cas da física nuclear, já a energia nuclear não tem gozado 
de boa fama, devido não só à sua utilização militar, no-
meadamente a que pôs fi m à Segunda Guerra Mundial, 
mas também a alguns acidentes na sua utilização para 
fi ns pacífi cos, dos quais Chernobyl foi o mais terrível. A 
tal ponto que até a designação de um exame médico hoje 
vulgar,  ressonância magnética nuclear, foi nalguns sítios 
convenientemente abreviada, com a retirada da última 
palavra. O termo “nuclear” deixou de estar inscrito, co-
mo se o seu ocultamento pudesse esconder a realidade 
central de todos os átomos.

Neste quadro, depois de uma forte expansão inicial à 
escala planetária, a energia nuclear foi, nalguns países, 
alvo de moratórias ou interdições. Porém, nos tempos 
mais recentes, regressou à ordem do dia devido ao ace-

lerado crescimento económico mundial, ao progressivo 
esgotamento das reservas de combustíveis fósseis e à 
crescente preocupação com o aquecimento global de-
vido a gases de efeito de estufa. Facto é que as centrais 
nucleares não emitem dióxido de carbono e, por isso, 
não contribuem para o aquecimento global. De certo 
modo, a energia nuclear passou a ser vista como uma 
solução ecológica. Além disso, a tecnologia evoluiu de 
tal modo que essas centrais são hoje incluídas entre as 
alternativas mais seguras.

Portugal conta-se entre os poucos países europeus que 
não construíram nenhuma central nuclear, apesar de 
importar uma grossa fatia da energia que consome (im-
porta energia elécrica que, em parte, é produzida pelas 
oito centrais nucleares espanholas e pelas 49 francesas) 
e apesar de, a espaços, ter discutido a opção nuclear. Vai  
construir? O Governo criou um tabu, ao cortar a discussão 
pública do tema. Fala em energias alternativas como a 
solar e a eólica, coisas decerto boas, tal como a poupança 
de energia, mas claramente insufi cientes face às nossas 
necessidades actuais e futuras. E não quer que se fale de 
uma das alternativas energéticas...

O assunto revela-se extremamente actual e merece 
ser discutido do modo mais racional possível, nas suas 
várias componentes: científi ca, técnica, social, econó-
mica e política. É discutido em todo o mundo e deve 

também sê-lo aqui. Para isso, e procurando contrariar 
o nosso conhecido défi ce de cultura científi ca, foi há 
pouco constituída a Associação de Divulgação do Nu-
clear, ADN. Não, o D do meio não signifi ca Defesa, mas 
sim Divulgação. Pela minha parte, tendo aderido à ADN, 
gostaria de, tanto quanto possível, elucidar e ser elu-
cidado. Não tenho posição nem a favor nem contra a 
construção de uma central nuclear, mas tenho posição 
absolutamente contra o impedimento dessa construção 
por um tabu irracional. Eliminar à partida uma possi-
bilidade que outros consideram seria condenar-nos ao 
isolamento e ao défi ce. 

É mister ouvir os especialistas. Uma tomada de posição 
no ano passado da Sociedade Europeia de Física diz, preto 
no branco, que “o nuclear pode e deve dar um contribu-
to relevante para o portfolio de fontes energéticas”. E o 
novo secretário de Estado da Energia norte-americano, o 
Prémio Nobel da Física Steven Chu, interrogado sobre o 
assunto pela National Geographic, respondeu: “Penso que 
o nuclear tem os seus problemas. Não resolvemos ainda a 
questão do armazenamento [dos resíduos] a longo prazo 
e temos de estar conscientes da questão da proliferação. 
Mas a segurança está melhor e vai melhorar mais e as cen-
trais nucleares são muito melhores para o clima do que 
as centrais a carvão”. Os cientistas não gostam de tabus! 
Professor Universitário (tcarlos@teor.fi s.uc.pt)

Carlos 
Fiolhais
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Editorial

Durão 
é bom 
porque 
é dos 
“nossos”

O
s argumentos 
“patrióticos” do primeiro-
-ministro para justifi car 
o apoio incondicional 
do Governo à reeleição 

de Durão Barroso são um poderoso 
contributo para as teses dos 
eurocépticos. O que move José 
Sócrates não é um projecto europeu, 
o bem comum europeu ou uma 
qualquer ideia de Europa. O centro 
de gravidade da sua preocupação 
está deslocado daquilo que importa, 
que é saber qual o perfi l ideal do 
próximo presidente da Comissão 
Europeia. O que parece contar quase 
em exclusivo é o princípio do que é 
nacional é que é bom. Se destacados 
membros do PS, com Mário Soares 
à cabeça, se preocuparam em trazer 
ao debate sobre a escolha a dimensão 
que realmente interessa, a da política, 
José Sócrates preferiu ater-se a 
uma posição redutora. O “interesse 
nacional” associado à imagem de um 
português pode merecer, pelo afago 
nacionalista que implica, o apoio da 
maioria esmagadora dos portugueses, 
mas que carece de racionalidade para 
abrir qualquer discussão inteligente. 
Mesmo que possa ser “um homem do 
passado”, Durão é o melhor porque é 
português. Ponto fi nal.  

Se o PSD apoia Barroso por 
relações partidárias de pertença, 
Sócrates vai arrastar o PS para 

uma posição que explora a origem 
nacional e remete para o vazio as 
profundas divergências ideológicas 
que manteve e, até certo ponto, 
mantém com o presidente da 
Comissão Europeia. O primeiro-
ministro podia explicar o seu apoio 
notando que o dirigente que deu o 
braço a George W. Bush abraça agora 
com o mesmo entusiasmo Barack 
Obama; ou dizendo que Barroso 
abdicou da sua fi delidade à ortodoxia 
económica e fi nanceira do Consenso 
de Washington para propor como 
remédios para a crise o investimento 
público; ou até recordando as boas 
relações que ambos mantiveram 
durante os últimos anos, celebrada 
naquele emblemático “porreiro, pá” 
com que fecharam a aprovação do 
Tratado de Lisboa. Ou acrescentando 
ainda que as circunstâncias 
fazem mudar as perspectivas e as 
prioridades da política para sublinhar 
que Barroso foi capaz de passar da 
extrema-esquerda da juventude 
para uma posição centrista quando 
chegou a hora de governar Portugal 
e pode fazer com naturalidade uma 
correcção de trajectória política 
para acomodar as novas tendências 
da economia e da geostratégia da 
actualidade. Mas não. Sócrates apoia-
-o por causa do seu “trabalho”, mas 
quer que o PS o apoie principalmente 
porque é patriótico fazê-lo. 

P
ensando e agindo com base 
neste argumento redutor, 
o primeiro-ministro revela 
que, como denunciam 
muitos dos que não 

acreditam na Europa, o que faz mover 
a política na União é, em primeira e 
última instância, a soma dos egoísmos 
nacionais. Se Durão fosse, digamos, 
eslovaco, seria muito provável que as 
críticas severas de Mário Soares ou 
Ana Gomes gerassem uma enorme 
vaga de apoios declarados dentro do 
PS, incluindo o do secretário-
-geral. Mas, aos olhos dos socialistas 
portugueses, tem de haver uma 
complacência especial pelos eventuais 
erros, ou omissões, dos “nossos”. 
Saber se Durão é a personalidade 
ideal, com as ideias certas e as visões 
adequadas aos desafi os com que 
a Europa se confronta é questão 
absolutamente acessória nesta 
política que tudo reduz à preferência 
nacional. Nem as propostas de Vital 
Moreira, que recomendam uma 
mudança no cargo caso os socialistas 
europeus vençam as eleições, são 
capazes de mudar esta posição. 

A atitude de José Sócrates é, 
no mínimo, provinciana. Matar a 
discussão de ideias, do desempenho 
ou do projecto de Durão Barroso 
com o facto de que ele é português é 
sintoma de conformismo com a nossa 
própria pequenez.     

Se Durão fosse, 
digamos, eslovaco, 
seria muito provável 
que as críticas 
severas de Mário 
Soares ou Ana Gomes 
gerassem uma enorme 
vaga de apoios 
declarados dentro 
do PS, incluindo o do 
secretário-geral

 Manuel Carvalho

Cartas ao Director

G20

É muito interessante ir lendo 
o que alguns analistas vão 
escrevendo e analisando sobre 
as conclusões da Cimeira do G20 
em Londres. Como é possível 
que num momento delicado, 
fi nanceira e economicamente 
débil, se pode sequer pensar 
que os resultados deveriam ter 
ido mais além, que os valores 
propostos pelas maiores 
economias do Mundo deveriam 
ter sido muito maiores, pois só 
assim poderíamos ter um futuro 
próximo mais confortável, 
mais cómodo, para podermos 
percorrê-lo com maior alívio. 
Mas é exactamente porque existe 
essa pequena e incógnita palavra 
– futuro –, mas tão grande na 
esperança que dela se espera, que 
a contenção que o G20 ponderou 
tem de ser aceite como o melhor 
de que podemos usufruir nos 
anos mais próximos, e viver da 
melhor maneira que nos for 
possível. E dêmos graças por 
isso. O que está para trás já não 
tem remédio – esbanjamento, 
ganância, falta de ética fi nanceira, 
muitos milhões em roda livre, 
muitos milhões a passar de um 
lado a outro em jeito de vasos 
comunicantes, a travagem 

brusca do neoliberalismo 
(não o seu fi m, claro que não), 
a loucura desenfreada dos 
milhões realizados em acções de 
ocasião, os lucros mirabolantes 
e exageradíssimos de algumas 
grandes empresas e até de alguns 
bancos, o excesso que se colocou, 
sobretudo nestas duas últimas 
décadas, no primado do número 
sobre o Homem. Ou, nas palavras 
de Paul Krugman, o que estamos 
a assistir é à vingança do excesso, 
numa conclusão feliz. 

Está na altura de 
redireccionarmos a força que sai 
deste G20 para que o futuro seja 
um pouco menos doloroso e difícil 
para quem tem que nele viver. E 
quem vai ter que viver nele, para 
além de nós próprios durante 
mais algum tempo, serão os 
nossos fi lhos e os nossos netos. O 
futuro já lhes pertence e convém 
mexer no mundo de modo a que 
guardemos e preservemos um 
pouco para eles. 

Há também uma palavra-chave 
que é importante, embora muitos 
não lhe liguem nenhuma, que 
é bom senso, duas palavrinhas 
muito úteis e a base de todas 
as outras Há uns anos, poucos, 
li algures que os tempos que aí 
vinham (estaremos já neles?) 
tinham de voltar a olhar 
primordialmente para o ser 

As cartas destinadas a esta secção 
devem indicar o nome e a morada 
do autor, bem como um número 
telefónico de contacto. O PÚBLICO 
reserva-se o direito de seleccionar 
e eventualmente reduzir os textos 
não solicitados, nem se prestará 
informação postal sobre eles.
Email: cartasdirector@publico.pt

Contactos do Provedor dos Leitores
Email: provedor@publico.pt
Telefone: 210 111 000

humano, em detrimento do resto. 
Confesso que tenho esperança 
que estejamos a iniciar esse 
novo ciclo. O Homem primeiro, 
depois a economia, os números, 
a estatística, a engenharia 
fi nanceira, o lucro… Estamos a 
atravessar um novo tempo de 
prós e contras: esquerda/direita, 
estado/privado, mais estado 
liberal/mais estado social. 

É claro que neste momento, 
e depois de tudo o que se tem 
passado no mundo a nível 
económico e fi nanceiro, a 
tendência será mais a defesa da 

protecção do Estado, mas esta 
fase também não durará para 
sempre. Chegará o tempo em que 
a situação tenderá a encontrar 
novamente o equilíbrio. É o 
eterno ajustamento económico 
à realidade das sociedades, da 
evolução e do progresso.

Mas vamos para já saudar este 
momento e esperar que, como 
dizia António Gedeão num dos 
mais belos poemas da língua 
portuguesa, o Mundo pule e 
avance.
José Manuel Pina
Lisboa

Sssemanaaa 
Sssanta!
Quando andava com mais 
frequência pelas terras de 
Castela e Levante, ouvia nesta 
altura do ano ser referida com 
entoação convicta e carregada 
de solenidade a referência à 
“ssssemana sssanta”. Juntava-se 
um misto de sabor a pequenas 
férias e uma profunda veneração 
e reverência por aquelas 
manifestações negras e roxas da 
“paixão”!

Não costumo ter férias nesta 
altura e as procissões das cruzes 
parecem-me mais lúgubres e 

sinistras do que minimamente 
simbólicas de algo elevado. E, 
mais uma vez, é pena. 

É pena que, num mundo 
em tamanha convulsão que 
forçosamente equaciona e 
questiona os seus valores, a Igreja 
Católica não consiga utilizar 
positivamente o seu riquíssimo 
património humanístico. Ficamos 
pela rotina oca das cruzes envoltas 
em faixas roxas e pelas tenebrosas 
procissões espectaculares. 

É mais fácil, se bem que 
bastante menos efi caz, fazer um 
discurso básico a condenar o 
hedonismo em Luanda, utilizando 
explicitamente essa palavra e 
que, obviamente, raríssimos terão 
entendido.
Carlos J. F. Sampaio
Esposende
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Não, não sabia

Miguel 
Esteves 
Cardoso 
Ainda 
ontem

P
ode faltar o dinheiro e podem estar a falir jor-
nais e revistas a eito, mas, neste intervalo em 
que vivemos, entre a papirocracia que reinava 
antes da Internet e a electrocracia que aí vem, 
somos quase todos infomilionários.

Temos tantas fontes e formas de comunicação e entre-
tenimento à nossa mercê que cada um pode compilar um 
pacote multimédia feito à medida, que mais ninguém tem 
– ou quer. Dantes (os que podíamos), víamos e líamos mais 
ou menos as mesmas coisas. Havia quatro canais; quatro 
jornais; quatro paredes caiadas e um cheirinho a alecrim. 
As conversas no dia seguinte eram aconchegadas e previsí-
veis; regendo-se pelo duro código do “Ó vizinha!”.

Eram os dias do “Viste o...?/Então não vi!” . Ajudava a 
conversar – mas o subtexto era claustrofóbico e aldeão: 
“Que remédio…”. E, nos dias maus, que raramente falta-
vam, era cá uma festa descobrir uma coisa que se pudesse 
ver ou ler com agrado.

Agora não. Entrámos na época da pergunta contrária: 
do “Não sabias?!”. Todos temos o nosso próprio (respire 
fundo) portefólio léxico-audiovisual. Mas – hélas! –, por 
muito que o queiramos vender aos nossos amigos (para 
podermos fazer uma pequena ideia do que estão a falar), 
eles não o compram, porque não abdicam dos portefó-
liozinhos deles. “Não viste? Nunca ouviste? Não sabias? 
Não conheces? Não me digas! Ah, tens de ler! Eu vou-te 
mandar! Vais adorar!”: é esta a nova banda sonora. 

 Diga adeus ao diálogo e seja bem-vindo aos monólo-
gos do futuro.

Bartoon Luís Afonso

O que é que tem? Lançado assim, na mais pura inocência, produz em nós um silêncio de morte. Gera um nó na garganta

OQEQT a síndrome dos políticos gafanhotos

U
m jovenzito, com pouco mais de seis anos, 
salta em cima de uma tampa de contentor do 
lixo sob o olhar embevecido dos companhei-
ros espigadotes que, por perto, lhe admiram 
a ousadia e, num quase êxtase, lhe veneram 

as qualidades de líder “vencedor”. Há gente fi ngindo não 
ver e a passar adiante, evitando chatices com o pequeno 
bando de miúdos de rua. O contentor há muito que não 
abre e fecha com a destreza requerida, mas, surpreenden-
temente, vai resistindo, com garbo, ao teste de resistência 
de materiais do pequeno gafanhoto. O metal, amassado 
de façanhas várias, limita-se a soltar, a espaços, roncos de 
dor, infernizando os ouvidos da vizinhança. De uma varan-
da, um adulto intima-o: “Sai já daí! Não vês que isso não 
se faz?!”. E o pequeno, indiferente a meio de um pinote, 
dispara desarmante o desafi o: “O que é que tem?”. Noutra 
janela, um velho de pijama ainda balbucia qualquer coisa, 
mas, vencido, desiste de pôr fi m à chinfrineira e regressa 
pacatamente ao “vale de lençóis”. Há-de cansar-se!

Foi a primeira vez que me confrontei com a doença. E 
não me esquecerei da carita provocante em desalinho. 
Podem não acreditar, mas nada há mais inibidor (e estra-
nhamente intimidador…) na comunicação entre dois seres 
humanos do que constatar, no interlocutor, este alarmante 
grau de incompreensão do nosso discurso. 

Estamos preparados para explicar o complexo, mas não 
para legitimar a dúvida que temos como óbvia. “O que é 
que tem?” Lançado assim, na mais pura inocência, produz 
em nós um silêncio de morte. Gera um nó na garganta. 
Faz-nos pensar se efectivamente o que dissemos 
faz sentido ou se a razão não estará no microde-
linquente destruidor do mobiliário urbano que, 
desta forma, esbanja (achamos nós!) ou usufrui 
(imagina ele!) dos nossos impostos.

Estou em crer que, fossemos nós suecos, fi n-
landeses (vide a quase total ausência do fenó-
meno de corrupção), e nem um só adulto teria 
passado indiferente. Que os bens comuns são 
de todos e o civismo serve-se em biberon. Mas, 
por cá, é diferente. 

“O que é que tem?” Martela-nos nos neuró-
nios. Somos inconscientemente levados a pen-

sar que, se calhar, “não tem nada!”. A interpelação que, 
segundos antes, nos parecia de uma clareza meridiana 
pode, afi nal, dever-se, em rigor, apenas ao nosso mau 
feitio, ao nosso irredutível conservadorismo social, que 
nos impele a coarctar a liberdade de movimentos do in-
terlocutor, precipitando-nos em julgamentos de carácter. 
Ora, em Portugal, como se sabe, todos julgamos tudo, 
mas há uma coisa sagrada que ninguém, em caso algum, 
pretende julgar: o carácter. Seja ele de quem for.

 O carácter é, aliás, visto como uma qualidade absolu-
tamente indiferente para o exercício de qualquer tipo de 
funções: administradores, banqueiros, ministros, presi-
dentes de câmaras, dos governos regionais, do Conselho 
ou da República. Se há coisa que não interessa nada 
são avaliações de carácter. Interessa-nos o que lêem, o 
que vestem, o que comem, mas jamais nos interessa o 
respectivo carácter. 

É certo que o povo continua, na sua simplicidade, a 
distinguir os homens entre os que são “bons” ou “maus 
carácteres”. Mas isso é coisa de gente iletrada.

A cena que descrevi passou-se, vai para vinte anos, nos 
subúrbios da cidade. Num bairro tranquilo, onde a frequên-
cia dos caixotes do lixo mostrava à exaustão que haveria de 
mostrar-se problemático. Já é. Fugi a tempo para o centro 
da cidade e perdi-lhe o rasto. Voltei lá há semanas. Os me-
ninos gafanhotos cresceram. Metem medo. Vagueiam, em 
pequenos grupos ao acaso. Espreitam-nos das esquinas.

Dizem-me que o cenário é igual à semana. Os media 
relatam os confrontos frequentes entre grupos rivais. A 
estação, onde antes apanhava o comboio para Lisboa, é 
agora palco quase diário de desacatos. 

Durante anos, achei que a síndrome (OQEQT) era uma 
espécie de vírus social. Desagregador, mas limitado às 
chamadas populações de risco. Mas não é. Lembro-me 
desta cena real sempre que me confronto com o estado 
da actual da nossa política. Valeria a pena estudar os 
mecanismos de disseminação do vírus e os seus efeitos 
de contágio. Hoje ataca todas as classes sociais, grupos 
profi ssionais, estruturas partidárias, magistraturas. A 
crise internacional mostra, aliás, que não se trata de 
uma simples epidemia nacional, mas há risco de ver-
dadeira pandemia. Há mesmo já toda uma geração de 

políticos nacionais e estrangeiros afectados.
Berlusconi, por exemplo, teve ainda esta semana uma cri-

se pública da doença na sua variante mais perigosa NVQE-
OM (não vejo qual é o mal?) quando o alertaram para o facto 
de a população de L’Aquila se ter sentido indignada com a 
comparação, feita horas antes, do campo de desalojados a 
um camping de fi m-de-semana, onde haveria de desfrutar 
do facto de se ter “tudo o que é possível disponível: abrigo, 
assistência médica, refeições quentes, etc…”.

Mas, por cá, os exemplos são de uma frequência alu-
cinante. Tente-se perguntar aos autarcas de Braga, que 
por unanimidade votaram a nomeação de Domingos Né-
voa, condenado por corrupção, para presidente de uma 
empresa municipal, como foi possível a nomeação, e a 
probabilidade de assistirmos à mesma unanimidade na 
resposta “o que é que tem?” será de 100 por cento. 

Lopes da Mota? Almoços e conversas que talvez fosse 
razoável não ter? NVQEOM. 

Para quem não conheça a doença, o QEQT é um vírus. 
O principal sintoma é de, perante uma pergunta óbvia 
para o interlocutor, o doente não conseguir balbuciar 
mais do que uma variante simples da expressão “o que 
é que tem?”, por incapacidade de descodifi car o porquê 
do respectivo conteúdo. A doença é genuína e nunca o 
perguntador falseia o seu espanto. Quem sofre do QEQT, 
não é um falsário a fazer-se de ingénuo. Não é um tratan-
te a fi ngir-se de sonso. É simplesmente alguém que, no 
pico da doença, não é genuinamente capaz de discernir 
o cerne da questão. Não entende o ponto. De tal forma 
lhe é estranha a lógica mais corrente, o raciocínio mais 
normal. E ainda que a pergunta lhe seja colocada, por 
todo o mundo, e em uníssono, ele não conseguirá ver 
nela mais do que uma gigantesca ameaça, uma cabala 
de todos contra si. Nestes casos, o povo comenta que o 
doente “deixa de ter vergonha na cara!”, porque é comum 
ouvi-los dizer, com desfaçatez, em público o que não seria 
suposto assumirem sequer em privado. Mas a verdade é 
que a vergonha não lhes abandona apenas a cara, pode 
subitamente esvair-se do corpo todo, da toga, do unifor-
me, do fato e gravata, da própria gravata. É por isso que 
há tantos crimes cometidos por colarinhos brancos em 
que só o colarinho vai preso. Jornalista

Durante anos, achei 

que a síndrome 

(OQEQT) era uma 

espécie de vírus social. 

Desagregador, mas 

limitado às chamadas 

populações de risco. 

Mas não é.

Graça 
Franco
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de actores convive com imagens 
reais do autor, um biopic sobre 
Harvey Pekar, autor de culto no 
universo dos comics. 
No campo do documentário, O 
Grande Silêncio (2005) é a proposta 
do alemão Philip Gröning. Com três 
horas de duração, este é um retrato 
rigoroso e exigente do dia-a-dia 
dos monges cartuxos. Já o também 
alemão Wim Wenders usa O Estado 
das Coisas (1982) para debater 
questões em torno da produção 
cinematográfi ca, tendo a rodagem 
de The Day the World Ended como 
pretexto.
Escolhida como cenário de tantos 
fi lmes, Paris empresta as suas 
paisagens a De Tanto Bater o Meu 
Coração Parou (2005), que valeu 
a Jacques Audiard um César pela 
realização, e a As Canções de Amor 
(2007), de Christophe Honoré. Se o 
primeiro fi lme gira em torno de um 
homem que, dividido entre a prática 
do crime e a paixão pelo piano, 
procura um novo caminho para a 
sua vida, o segundo cruza várias 
histórias e sentimentos nos cenários 
idílicos da cidade dos amantes.
A capital francesa foi ainda a 
escolhida para a fi lmagem de Nada 
a Esconder (2005), um thriller 
psicológico do sempre perturbador 
Michael Haneke em que uma forte 
ameaça afecta a tranquilidade de 
uma família. Também de família 
fala A Melhor Juventude (2003), do 
italiano Marco Tulio Giordana, uma 
viagem de seis horas pela vida dos 
irmãos Carati e de Itália, o seu país.
Para quem acha que o cinema 
não é só feito de happy endings, 
a Série Ípsilon propõe nove 
histórias realizadas por alguns dos 
maiores nomes do actual cinema 
independente.

Terça, 14
Ur – O Mistério da Necrópole
É o 13.º volume de Os Grandes 
Mistérios da Arqueologia, uma 
colecção de 15 volumes que dá 
a conhecer a vida das antigas 
civilizações e desvenda alguns 
dos maiores mistérios que têm 
fascinado a humanidade.

Sexta, 17
O Porto e as Invasões Francesas 
1809-2009
Quarto e último volume de 
uma obra que analisa as causas 
e consequências das invasões 
napoleónicas e o papel decisivo 
desempenhado pela cidade do 
Porto.

Errata

No primeiro volume de O Porto e 
as Invasões Francesas 1809-2009, 
onde se lê José Manuel Sardica 
deve ler-se Professor Doutor José 
Miguel Sardica. 

Um olhar único sobre o mundo

Nem só de fi nais felizes se faz o cinema. Um grupo heterogéneo de 
realizadores, entre os quais Gus Van Sant, Michael Haneke, Jacques 
Audiard ou Marco Tulio de Giordana, revela a sua forma única de ver o 
mundo em nove fi lmes de excepção. É a colecção Série Ípsilon

Iniciativas

Selecção do melhor cinema independente

a Terão bastado apenas alguns 
minutos de projecção de A Saída 
da Fábrica Lumière em Lyon (1895) 
para que o cinema conquistasse 
todos os que assistiam à sessão. Na 
realidade, o homem sempre gostou 
de se observar, mesmo nas mais 
simples tarefas diárias. Talvez por 
isso, o cinematógrafo, a prodigiosa 
invenção dos irmãos Lumière, 
tenha despertado, ao longo anos, 
o interesse dos mais diversos 
criadores que ali encontraram uma 
forma única de expor o seu olhar 
sobre o mundo.
O romeno Cristian Nemescu foi 
um dos que se deixou seduzir pela 
“magia” da Sétima Arte e que, 
apesar da sua morte precoce aos 
27 anos, num acidente de viação, 
conseguiu conquistar um lugar na 
história do cinema independente. 
A Série Ípsilon, que o PÚBLICO 
distribuirá a partir de 18 de Abril, 
presta-lhe homenagem com 
California Dreamin’, um fi lme 
sobre o impacto da passagem de 
um contingente militar americano 
por uma pequena comunidade 
romena, durante o confl ito no 
Kosovo, em 1999, que lhe valeu, a 
título póstumo, o prémio Un Certain 
Regard no Festival de Cannes.
A inaugurar a colecção, Paranoid 

Agenda

Liliana Duarte

a Baseado no livro homónimo 
de Blake Nelson, Paranoid 
Park (2007) foi, à data da sua 
estreia, descrito muitas vezes 
como o Crime e Castigo em 
skate. Realizada por Gus Van 
Sant, o mesmo de Elephant 
(2003), Last Days (2005) ou, 
mais recentemente, Milk (2008), 
a película aborda a questão 
da culpa e os seus efeitos 
corrosivos. 
Paranoid Park centra-se na 
história de Alex (Gabe Nevins), um 
adolescente que vive em Portland, 
no estado norte-americano de 
Oregon, onde Van Sant reside 
também. Perturbado com o 
divórcio dos pais, o rapaz encontra 

no skate e na companhia do seu 
amigo Jared ( Jake Miller) as suas 
principais distracções. Juntos, os 
dois amigam aventuram-se por 
Paranoid Park, o “paraíso” local 
dos skaters em Portland. 
Uma noite, porém, Alex regressa 
ao parque e conhece outros skaters 
que o desafi am a subir para um 
comboio de carga. A aventura 
corre mal e um segurança morre 
por culpa de Alex. O rapaz decide 
não confessar o crime mas sofre 
ameaçado pela única testemunha 
do seu crime: a sua consciência. 
Também fotógrafo, músico e 
escritor, o realizador Gus Van Sant 
nasceu em Louisville, no Kentucky, 
em 1952, mas reside em Portland, 

realização. Em 1985, realizou Mala 
Noche que o tornou conhecido 
no círculo mais prestigiado da 
sétima arte. Nomeado para o 
Óscar de Melhor Realizador por 
O Bom Rebelde (1997) e, mais 
recentemente, por Milk (2008), 
tem vindo a tratar questões 
relacionadas com subculturas 
marginalizadas.
Com Paranoid Park, Gus Van Sant 
foi galardoado com o Prémio 
60.º Aniversário no Festival de 
Cannes e nomeado para a Palma 
de Ouro do Festival de Cannes. 
O fi lme e o realizador foram 
ainda nomeados para Melhor 
Filme e Melhor Realizador nos 
Independent Spirit Awards. L.D.

De cima para baixo e da esquerda 
para a direita:  De Tanto Bater o 
Meu Coração Parou, California 
Dreamin’, A Melhor Juventude e 
Nada a Esconder

Primeiro DVD sai a 18 de Abril

no Oregon. Formou-se em Design 
e começou por trabalhar na 
produção de anúncios televisivos 
mas rapidamente deu nas vistas 
pelas suas capacidades de 

Park (2007), de Gus Van Sant, conta 
a história de Alex, um adolescente 
que involuntariamente mata um 
homem. Tendo como cenário o 
mítico “paraíso dos skaters” de 
Portland, Oregon, a película foi 
considerada uma das dez melhores 
do ano pelos Cahiers du Cinema 
e refl ecte sobre o sentimento de 
culpa. 
Ainda dos Estados Unidos, chega 
American Splendor (2003). O casal 
de documentaristas Shari Springer 
Berman e Robert Pulcini apresenta, 
num registo híbrido onde o trabalho 



Público • Sexta-feira 10 Abril 2009  • 35

Regionalização

Última sessão 
de Olhares 
Cruzados

a A quarta e última sessão da VI 
edição do ciclo Olhares Cruzados 
Sobre o Porto, vai debater já 
no próximo dia 23 o tema da 
regionalização. Iniciativa do 
PÚBLICO e do Centro Regional do 
Porto da Universidade Católica, 
este ciclo de debates teve como 
temas das anteriores sessões as 
Dinâmicas da Sociedade Civil 
no Porto, o Porto e o Mundo e 
as Novas Elites Nortenhas. O 
último tema, a regionalização, 
será apresentado por António 
Figueiredo, especialista em 
desenvolvimento regional 
e os oradores são Nogueira 
Leite, professor universitário e 
administrador de empresas e Luís 
Valente de Oliveira, professor 
universitário. Esta sessão 
decorrerá na noite do próximo 
dia 23 de Abril no Salão Árabe 
do Palácio da Bolsa, no Porto, às 
21h30. A entrada, tal como nas 
anteriores sessões, é livre.

O livro

A fechar a 
colecção O Porto 
e as Invasões 
Franceses, o 
quarto volume 
é dedicado às 
fi guras mais 
marcantes 
deste período 

da história de Portugal. O general 
Manuel Sepúlveda, D. António de 
S. José de Castro, Lord Wellington, 
Junot e o marechal Jean de Dieu 
Soult são alguns dos ilustres 
recordados. Nos últimos capítulos, 
há ainda espaço para analisar o 
modo como as invasões francesas 
fi caram registadas na imprensa e na 
memória.

Colecção O Porto e as Invasões Francesas 1809-2009

A acção das Juntas contra o domínio francês

Ana Filipa Gaspar

a As invasões francesas tiveram 
um impacto decisivo nos 
acontecimentos que levaram à 
Revolução de 1820, desde logo 
pelo papel assumido pelas Juntas, 
determinante na nova ordenação 
política, social e administrativa 
que se iria impor em Portugal. No 
artigo “A acção do general Manuel 
Jorge Gomes de Sepúlveda e a 
Junta de Bragança”, incluindo no 
último volume da colecção O Porto 
e as Invasões Francesas 1809-2009, 
António Pedro Vicente, professor 
catedrático aposentado de História 
Contemporânea da Universidade 
Nova de Lisboa, explica como 
as Juntas surgiram, seguindo o 
exemplo de Espanha, e a sua 
infl uência na história da nação 
portuguesa.
De facto, na vizinha Espanha, 
a abdicação de Carlos IV e, 
posteriormente, do fi lho Fernando 

O Porto e as Invasões 
Francesas 1809-2009
(4.º volume)
Sexta-feira 18 de Abril
Por + €14,50

revolta no Porto a 6 de Junho de 
1808 que levou o general Manuel 
Jorge Gomes de Sepúlveda a 
aclamar o Príncipe Regente e a 
organizar milícias para defender 
Trás-os-Montes.
No desempenho do cargo 
de governador de armas da 
província de Trás-os-Montes, 
este septuagenário deu início à 
“revolução” a 11 de Junho, com 
a substituição imediata dos 
editais do francês Junot pela sua 
Proclamação e a determinação 
de que os franceses teriam de 
abandonar a região nos três 
dias seguintes. Dez dias depois, 
Sepúlveda formou em Bragança 
uma Junta de Governo, à qual 
passou a presidir, para deliberar 
todas as actividades relacionadas 
com a insurreição. 
O exemplo contagiou os generais 
e governadores militares do 
Minho e da Beira, dinamizando 
o movimento revolucionário. 
Entretanto, no Porto, formou-
se a futura Junta Provisional do 
Supremo Governo do Reino, 
presidida pelo bispo D. António de 
S. José de Castro. Por sua vez, Junot 
rapidamente tentou contrariar 
a revolta, atribuindo ao general 

Loison a missão de eliminá-la. 
No entanto, a resistência popular 
em localidades como Padrões de 
Teixeira, Lamego, Régua e Mesão 
Frio impediram o enviado francês 
de chegar ao Porto.
De facto, o êxito das operações 
militares portuguesas contra 
os invasores estrangeiros foi 
garantido não só pelas Juntas, 
mas sobretudo pelo levantamento 
do povo no Porto e um pouco 
por todo o país contra o domínio 
francês. Após a retirada fi nal 
das tropas napoleónicas em 
1811 e devido à transferência da 
corte portuguesa para o Brasil, 
instalou-se em Portugal um clima 
de crise e de descontentamento 
face à intervenção britânica nos 
assuntos do país que conduziu à 
preparação de um movimento de 
revolta liberal. O fi lho do general 
Sepúlveda, Bernardo Correia 
de Castro e Sepúlveda, foi, de 
resto, uma das fi guras activas na 
revolução desencadeada no Porto 
em 1820. Convidado a entrar para o 
Sinédrio a 18 de Agosto desse ano, 
participou na sublevação militar 
no dia 24 seguinte, mantendo-
se como partidário do sistema 
constitucional até 1823.

14 de Abril
Ur – O Mistério da Necrópole

21 de Abril
Angkor – O Mistério dos 100 
Templos 

28 de Abril 
Masada – A Fortaleza no 
Deserto

A sairO livro

Ur – O Mistério da 
Necrópole é o 13.º 
volume da 
colecção Os 
Grandes Mistérios 
da Arqueologia. O 
ponto de partida 
para a descoberta 

de uma das mais importantes cidades 
da civilização suméria é as pistas 
deixadas por viajantes curiosos que, 
mais tarde, levaram a escavações no 
local. Segue-se uma breve introdução 
à história da Mesopotâmia e, 
finalmente, uma passagem pelo sítio 
de Ur, tal como pode ser visto hoje.

Colecção Os Grandes Mistérios da Arqueologia

Tesouros de uma civilização adormecida

Ana Filipa Gaspar

a No local onde outrora se 
ergueu Ur, uma das cidades mais 
importantes da Mesopotâmia, os 
raros vestígios arquitectónicos não 
deixavam crer que ali se escondia 
uma das maiores descobertas 
arqueológicas do século XX. Ao 
longo da década de 1920, nessa 
zona deserta renasceu uma 
fascinante cidade que, num tempo 
longínquo, viveu épocas de grande 
esplendor. Além de templos e 
palácios, foi possível recuperar 
inúmeros tesouros, como louça 
em ouro, instrumentos musicais 
embutidos de madrepérola e jóias 
de ouro e pedras semipreciosas.
Situada na foz dos rios Tigre 
e Eufrates, no Golfo Pérsico, 
Ur foi fundada por volta de 
4000 a.C. Devido à sua posição 
estratégica, tornou-se num dos 
principais centros sumérios. 
Após séculos de história e 
luxo, entrou em decadência na 
sequência do reinado do último 

Ur – O Mistério da Necrópole
Terça-feira 14 de Abril
Por +  8,90 euros 

de mármore com inscrições. 
No entanto, só em 1854 foram 
realizadas as primeiras pesquisas 
científi cas em Ur. O cônsul 
britânico J. E. Taylor conseguiu, 
na época, desenterrar parte do 
zigurate e, nos cantos, identifi cou 
os cilindros das fundações, 
com inscrições em caracteres 
cuneiformes. Tratava-se de uma 
oração que remontava à era de 
Nabonido, em honra do seu fi lho 
Bel-sarrausur (o bíblico Belsazar 
do livro de Daniel). Mas o interesse 
pelo sítio fi cou adormecido até ao 
fi m da I Guerra Mundial, quando 
R. Champbell Thompson realizou 
breves escavações no local. Em 
1919, H. R. Hall continuou a sua 
investigação e trouxe à luz do dia o 
palácio de Ur-Nammur.
Animados pela descoberta de 
vários estratos de construção 
que remontavam a períodos 
mais antigos, o Museu Britânico 
de Londres e a Universidade da 
Pensilvânia patrocinaram em 
1922 a missão de Charles Leonard 
Woolley, que durante 12 anos 
conduziu escavações em Ur. 
Entre os achados, destacaram-
se um número impressionante 
de túmulos, repletos de objectos 

valiosos. Rapidamente esses 
tesouros tornaram-se célebres a 
nível mundial, testemunhando a 
qualidade do artesanato sumério e 
o poder dos soberanos de Ur, que 
importavam de terras distantes 
metais e pedras preciosas.
Porém, para Woolley, a sua maior 
descoberta era mesmo o depósito 
aluvionar que existia debaixo 
do nível ocupado pelos túmulos 
reais. Era a prova arqueológica do 
dilúvio universal bíblico. De resto, 
esta polémica conclusão fomentou 
o debate entre os estudiosos e 
fascinou o público, colocando Ur 
novamente num lugar de destaque.

VII em favor de José Bonaparte 
levou os espanhóis a chamarem a si 
o poder político, através da acção 
das Juntas. Estas constituíram 
pequenos núcleos de legitimação 
da autoridade e soberania do 
povo e dos seus representantes. 
Em Portugal, durante a primeira 
invasão francesa, foi a notícia da 

rei neobabilónico, Nabonido, 
em meados do século VI a.C. E, 
assim, permaneceu abandonada 
até ao século XVII, quando um 
viajante italiano, Pietro della 
Vale, a redescobriu. Com uma 
curiosidade de arqueólogo, o 
jovem aristocrata documentou a 
sua passagem pelo sítio de Ur com 
elevado pormenor, assinalando a 
presença de tijolos com símbolos 
desconhecidos e fragmentos 

Exército inglês na foz do Mondego Entrada de Soult no Porto , 1809

Agora na Internet

O Inimigo 
Público em 
versão on-line

a O Inimigo Público (IP), jornal 
de humor e sátira distribuído com 
o Público, já está em versão on-
line em http://inimigo.publico.
pt. Depois da edição Gourmet, 
lançada em Janeiro passado 
sob o lema “Gourmet, menos 
páginas, ainda menos sentido”, 
a publicação dirigida por Luís 
Pedro Nunes promete continuar a 
surpreender e divertir os leitores 
com notícias exclusivas on-line. 
Entre outros conteúdos, destacam-
se as seguintes secções: Lixo do 
Leitor, com os comentários dos 
leitores em destaque na homepage; 
Democracia em Acção, com 
inquéritos ao longo da semana 
sobre temas de actualidade; 
Twitter IP, com actualização 
contínua do Tuíta IP; e Globo 
Ocular, onde são destacados os 
títulos de sites congéneres do IP, 
como The Onion e Fake News. Há 
ainda para ver os cartoons e os 
vídeos do jornal que regista em 
tom irónico aquilo que “se não 
aconteceu, podia ter acontecido”.
O Inimigo Público é um projecto 
surgido em 2004 em parceria com 
as Produções Fictícias.
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Opinião

Saloiices

V
ital Moreira acha que o 
presidente da Comissão 
Europeia não deve 
ser Barroso, deve ser 
escolhido pelo partido 

que ganhar a próxima eleição. 
Mário Soares também acha que 
não deve ser Barroso, que é um 
“rosto do passado” e participou na 
“cimeira da vergonha” com Bush e 
Blair. Manuel Alegre e Ana Gomes 
concordam, como – presumo – uma 
parte substancial do PS. O PS, no 

entanto, vai apoiar Barroso pela 
razão indiscutível de que “se trata 
de um português”. Se Barroso fosse 
espanhol ou italiano, o PS votava 
contra. Como nasceu aqui, entre 
o bacalhau e a sardinha assada, 
vota a favor. O patriotismo de 
Sócrates não desce à mesquinhez 
da política. A guerra do Iraque, 
que Barroso promoveu e apoiou, 
já não lhe interessa. Basta que ele 
seja nosso como Ronaldo ou o 
admirável Mourinho. Muito nosso.

Esta saloiice, que num país 
saloio vale com certeza alguns 
votos, mostra bem a fi rmeza 
das convicções de Sócrates. Por 

sorte os vaguíssimos poderes do 
presidente da Comissão não lhe 
permitem fazer muito mal ao 
mundo. Só que ao mesmo tempo o 
elevado espírito do primeiro-
-ministro nos meteu num sarilho a 
sério: o reforço (para o dobro) das 
tropas portuguesas no Afeganistão. 
A gente percebe que ele goste de se 
dar importância e até de participar 
no frenesim geral com Obama. Mas 
não à custa de envolver inocentes 
numa aventura sem sentido ou 
saída. O país não tem qualquer 
interesse no Afeganistão – nem 
directa, nem indirectamente – e 
o próprio interesse da “Europa” 
está em não se comprometer com 
a interferência americana, que 
ameaça introduzir o caos na região.

O 
dr. Nuno Severiano 
Teixeira escreveu 
ontem um artigo neste 
jornal (suponho que 
em nome do Governo) 

em que reproduz linha por 
linha a tese de Obama: é preciso 
“reconstruir” a economia afegã 
(que depende do ópio); reformar 
o regime corrupto de Karzai; e 
“criar condições de segurança”, 
por outras palavras, converter ou 
eliminar os taliban e a Al-Qaeda. 
Pensa o dr. Nuno Severiano 
Teixeira, e pensa evidentemente 
José Sócrates, que colaborar nesta 
fantasia (e, de caminho, entregar o 
Paquistão ao radicalismo islâmico) 
é a melhor maneira de garantir a 
infl uência de Portugal na NATO. 
Aqui de novo, como com Barroso, 
a saloiice indígena arrasa o mais 
leve vestígio de bom senso. A 
cumplicidade no erro parece uma 
credencial e seguir Obama um 
sinal de maioridade. Coisa triste.

Vasco Pulido Valente

O PS vai apoiar Barroso pela 

razão indiscutível de que

“se trata de um português”
PEDRO VILELA/ARQUIVO

A imagem das cidades é um bem 
público que compete ao Estado 
defender. É por isso importante 
que haja medidas que obriguem 
os proprietários de imóveis 
em ruínas a vendê-los, caso 
não queiram, ou não possam, 
recuperá-los. Com uma condição:
que os seus legítimos interesses 
sejam atendidos. João Ferrão, que 
é o principal responsável pelas 
medidas, parece ter conseguido 
os dois objectivos. (Pág. 28)

Sobe e desce

João 
Ferrão 

Alberto Costa 
e Rui Pereira 

Bob 
Quick

Tinha 30 anos de experiência 
policial mas um erro primário 
custou-lhe o cargo. Bob Quick, 
principal responsável da unidade 
de contraterrorismo da Scotland 
Yard, foi mostrar a Gordon Brown 
os planos secretos para uma 
acção anti-Al-Qaeda, mas fê-lo de 
tal forma que um fotógrafo captou 
o que diziam os papéis. Bob Quick 
demitiu-se ontem, para evitar 
mais embaraços. (Pág. 12) N.P.

Os dois ministros não deixaram 
cair os sinais do último relatório 
de segurança interna em saco roto 
e incluíram o combate aos crimes 
com armas de fogo na primeira 
linha das prioridades da política 
criminal. Ainda é cedo para se 
perceber se em causa estão mais 
as palavras que os actos, mas, à 
partida, o reconhecimento de um 
problema é o primeiro passo para 
o resolver. (Pág. 8)

O caso arrastava-se já há anos, 
mas a justiça dos EUA decidiu-
-se agora pela extradição para 
França do antigo Presidente do 
Panamá, o general Noriega. Ele 
vai recorrer, até porque queria ser 
reconhecido como prisioneiro de 
guerra e devolvido ao seu país; 
mas, se o recurso falhar, Noriega 
pode ter à sua espera em França 
outra condenação. (Pág. 16) N.P.

Manuel 
Noriega
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