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Bom dia!

Opinião Boa NovaTempo

1807JUNOTENTRA
EMLISBOA

Durante a 1ª invasão francesa, sob
o comandodogeneral Jean-Andoche
Junot, as tropas invasoras entraram
emLisboa, obrigando a família real
a fugir para oBrasil, deixandoo
governodePortugal com instruções
para não “resistir” aos invasores.

Histórico

Aniversariante

30 Nov.

“O medo é que guarda a
vinha”: o provérbio pode ter
alguma base, mas por muito
intacta que as videiras se
mantenham sob cativeiro aca-
barão sempre por esmorecer.
Vem isto a propósito da lei
eleitoral portuguesa: elabora-
da em 1974, nummomento de
desconfiança em relação aos
eleitores, está a destruir o re-
gime. Com receio dos cida-
dãos, os políticos congemina-
ram um esquema que permite
retirar aos eleitores parte do
poder de decisão. Na prática,
apenas vamos às urnas para
escolher entre as listas de no-
mes cozinhadas pelos parti-
dos. Assim se evitariam, pen-
sou o legislador, os dislates do
caciquismo.
Dou de barato que o medo
talvez se justificasse, mas,
passados 30 anos é aberrante
que continuemos a não poder
seleccionar o nome do indi-
víduo que gostaríamos de ver
como representante no Par-

lamento. Mesmo tendo em
conta que o método uninomi-
nal – ou seja a possibilidade
de votar num nome – possui
inconvenientes (deturpa a
representatividade), é supe-
rior ao actual, porque neste
estou limitada a escolher en-
tre as pessoas que os Secretá-

rios-Gerais optam por desi-
gnar como candidatos, geral-
mente devido a qualidades
tão desprezíveis quanto a
subserviência. Se já se admi-
raram de ver, no hemiciclo,
aqueles rostos anónimos não
gastem tempo a tentar en-
contrar o fundamento desta
triste realidade: ele está na

legislação eleitoral.
Há dez anos que o PS tem vin-
do a prometer uma reforma
da lei no sentido da adopção
de círculos uninominais
(mantendo, por razões consti-
tucionais, um círculo nacio-
nal), mas até agora nada foi
feito, aparentemente porque o
PSD insistia em reduzir o nú-
mero de deputados. Por ra-
zões conjunturais, Menezes
acaba de anunciar que abdica
desta reivindicação. De uma
só penada, deu cabo do álibi
do PS para nada mudar. Uma
vez que todas as máquinas
partidárias odeiam a reforma
(ninguém gosta de perder os
seus privilégios) duvido que
algum partido ouse pôr em
prática a alteração. Deus
queira que me engane.

*Investigadora emérita
do Instituto de Ciências Sociais
daUniversidade de Lisboa

Nova esperança para os doen-
tes com cancro: foi criado, em
laboratório, um rato imune a
vários tipos da doença. O feito
deu-se graças a investigadores
norte-americanosdaUniversi-
dadedeKentuckyeoestudofoi
publicado na revista científica
Cancer Research. Segundo
avançava a BBC on-line, o ani-
mal, geneticamente modifica-
do, produz uma proteína que
atacaascélulascancerosas,mas
quenãoafectaostecidossaudá-
veis. Os investigadores acredi-
tam que a descoberta poderá
ser usada para criar tratamen-
tos que poupem pessoas com
cancrodos efeitos secundários
associados à quimioterapia e à
radioterapia, como dores, en-
joos e perdade cabelo.

O animal, geneticamente
modificado, produz
uma proteína que ataca
as células cancerosas, mas
não os tecidos saudáveis

Sexta-feira
Quero teromeu
deputado

“Criado” rato
imuneaocancro

APENASVAMOSÀSURNAS

PARAESCOLHERENTRE

ASLISTASDENOMES

COZINHADASPELOSPARTIDOS

Agenda

FESAP, STE e
Frente Comum
convocaram a
greve da Função
Pública para
protestar por
aumentos
salariais

Portugal: •GrevenaAdministraçãoPública

Lisboa: •Workshop sobre estudosde casospropostos
de reabilitaçãourbana comfins sociais

Porto: • Porto de Leixões assinala novomarcohistórico

Mundo: • Parlamento Europeuvota decisãodaOrganização
dosMujahedines doPovodo Irão

Economia: •Colóquio comoNobel da Economia 2001, Joseph
Stiglitz, Universidadede Lisboa

Cultura: •Música: JaneBirkin no6º Festival Sons emTrânsito
• Inauguraçãodaexposição “A fuga real por umtriz”,
Museuda Imprensa, Porto
•VIII PortoCartoondedicado aomeio ambiente

Desporto: • Futebol, Liga: Vitória Setúbal-Belenenses,
20h45SportTV1
•Voleibol: Portugal-Alemanha, 18h30

Fica Dito

Estadista, escritor, jornalista, orador e historiador, sirWinston Churchill
ganhou o seu lugar no hall of fame principalmente por ter sido o primeiro-
-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial.

WinstonChurchill, POLÍTICO INGLÊS (1874-1965)

“Calaram-se
as trombetas
ede repente
caiuosilêncio
sobreoTratado
deLisboacomo
se, anunciada
a festae feitos
osconvites,
nãohouvesse
agoranenhuma
intençãodedeixar
entrar
osconvidados
(conviteà
participação,
claro).
De referendo
ninguémquer
agoraouvirfalar.”

PAULATEIXEIRADACRUZ
(CORREIO DAMANHÃ)LUÍS ANICETO

DR

Maria FilomenaMónica*

Lisboa>mínima+10/máxima+16;
céu limpo.Porto>mínima+08/
máxima+15; céumuito enevoado.

Céu limpo. Vento norte.

+09
mínima

+15
máxima

Hoje >Lisboa

Céu pouco enevoado. Vento sul.

+11
mínima

+16
máxima

Hoje >Porto

Lisboa>mínima+10/máxima+17
céu pouco enevoado.Porto>míni-
ma+08/máxima+15; chuviscos.

Amanhã

Domingo

Quadradinho PedroK.
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SER OU NÃO DADOR
GETTY IMAGES

Desdeque foi criado, oRegistoNacional deNão-Dadores temsidopoucoprocura-
dopelosportugueses. “Matéria-prima”nãotemfaltadoaosmédicosportugueses

Saúde

ção sobre o assunto, as pes-
soas foramtodasacorrer ins-
creverem-secomonão-dado-
res”. “Depois disso, quando o
tema desapareceu da ordem
dodia, as inscrições diminuí-
ramsignificativamente”,con-
cluiu.
Para o presidente da Socie-

dade Portuguesa de Trans-
plantação, a questão da doa-
çãodeórgãosé“umdaqueles
temas que passa ao lado das
pessoas,exceptoquandolhes
tocaaelas”,acrescentandoao
mesmo tempo não ter quais-
quer dúvidas de “que há pes-
soas que acham que não de-
vemserdadorasequenãoes-
tão inscritas”. Por outro lado,
“a religião é uma das razões
principais que levam as pes-
soas a inscreverem-se noRe-
gistoNacional deNão-Dado-
res”.
Outra questão abordada

pelomédicoMorais Sarmen-
to relaciona-se com a proibi-
ção de um não-dador ter a
possibilidadedeser receptor,
ou seja, ser beneficiado com
algo que se recusa fazer.
A questão ainda não tem tra-

tamento em Portugal,
mas já tem solu-
ção em vários
países doMundo.

Vontade familiar suplanta
lei da doação de órgãos
Apesar do princípio do dador presumido, médicos aceitam
oposição da família. Portugal com poucos não-dadores

“Quandoháumdador
que não esteja ins-
crito no Registo

Nacional de Não-Dadores
[RENNDA], seafamíliames-
moassimseopuser àdoação,
avontadedestaérespeitada”,
revelou ao Meia Hora Antó-
nio Morais Sarmento, presi-
dente da Sociedade Portu-
guesa deTransplantação.
Apesar desta prática, a lei

portuguesa relativamente à
doação de órgãos post mor-
tem é inequívoca, baseando-
-se no conceito de doação
presumida, ou seja, uma pes-
soa a partir do momento em
que nasce adquire o estatuto
de dador. Para se tornar não-
-dadora terá que se inscrever
noRENNDA.

Poucos não-dadores. A
propósito dos números de
não-dadoresemPortugal, em
12anos, cercade37milportu-
guesesrecusaramqueosseus
órgãos sejam doados para
transplantes,umnúmeroque
MoraisSarmento justificade-
vidoao“desconhecimentoda
matéria e à típica inérciapor-
tuguesa”. Segundo dados do
Ministério da Saúde, o
RENNDA

tem um total acumulado de
37461 inscritos entre os anos
de 1994 a 2006. De destacar
dos dados é o facto de que só
no seu primeiro ano de fun-
cionamento oRENNDAteve
mais de 23 mil inscrições, ou
seja, mais do que todas as re-
gistadasnos12anosseguintes.
Para Morais Sarmento, isto

explica-se porque “quando
saiualeiquedefineamatéria,
como houve muita informa-

POR:DIOGOTORGALFERREIRA
com agência Lusa

PUB

NÃOQUER SERDADOR?

1 - O que fazer?
Fazer inscrição no Registo
Nacional de Não-Dadores
2 -Onde?
Emqualquercentrodesaúde
3 -Quem?
Apessoa que se pretende
objectar à doação ou um
seu representante legal
4 - É umprocesso
irreversível?
Não. Um cidadão pode anu-
lar este processo no Registo
Nacional de Não-Dadores
Fonte:www.portaldasaude.pt



Meia Hora sexta-feira 30 de novembro de 20074 Portugal

Cavaco envia diploma
ao Tribunal Constitucional

Sindicatos, juízes e ma-
gistrados aplaudiram
ontem a decisão de Ca-

vaco Silva de enviar o diplo-
masobrevínculos,carreirase
remuneraçõesdaFunçãoPú-
blicaaoTribunalConstitucio-
nal (TC).Noentanto,oSindi-
cato dos Magistrados do Mi-
nistérioPúblico(SMMP)res-
salva que os fundamentos do
pedidodefiscalizaçãodoPre-
sidentedaRepública“nãoes-
gota todas as questões levan-
tadas pelo diploma”.
Aaplicaçãodaleiaosmagis-

trados judiciais, um dos pon-
tos mais contestados, é uma
das dúvidas que levou Cava-

co Silva a enviar o diploma
para o Palácio Ratton. O Pre-
sidente pediu aindaumpare-
cer sobre as novas regras de
celebraçãodecontratosdeta-
refa e de avença, assim como
sobre a retenção automática
de metade da remuneração
basedos funcionários emde-
terminadas situações.

Outras questões.Mas, se-
gundo um comunicado do
SMMP, o pedido de Cavaco
Silva “cingiu-se aos aspectos
quemaismanifestamentepa-
recem ofender a Constitui-
ção”, enquanto “outras e im-
portantes questões existem
também, que não foram alvo
da sua atenção”.

Já para a Frente Comum, as
dúvidas levantadas pelo Pre-
sidente da República são as
mesmas que motivaram
aquelaestruturasindicalpara
a realização da greve de hoje.
Umagreve que “temmais ra-
zão de ser, porque é possível
alterar as coisas”, disse Ana
Avoila, citada pela Lusa.
Também o presidente do

SindicatodosQuadrosTécni-
cos doEstadodisse ter “algu-

ma esperança” de que o TC
seja capaz de reconhecer as
inconstitucionalidadesdalei.

Confiança.Opiniãodiferen-
te têm oGoverno e o PS, que
mantêmaconfiançanacons-
titucionalidade do diploma.
Alémdisso, asdúvidas levan-
tadas foram “relativas a as-
pectosquenãopõememcau-
sa o essencial desta reforma
da Função Pública”, afirmou
oministrodaPresidênciaPe-
dro Silva Pereira, em confe-
rência de imprensa.
Já paraVitalinoCanas, por-

ta-voz do PS, a análise da lei
dos vínculos pelo TC pode
“até permitir a consolidação
do que está no diploma”.

Presidente temdúvidasquantoàsnovas regrasdecelebraçãodecontratosde tarefaedeavençae também
aretençãoautomáticademetadeda remuneração-basedos funcionáriosemdeterminadassituações

Partidos, sindicatos, juízes emagistrados aplaudem amedida.Uns esperam
ver inconstitucionalidades reconhecidas.Outros dizem que consolidará a lei

JÁ LHES PASSEI A BATATA QUENTE
INÁCIO ROSA /LUSA

POR:CRISTINAESPADA
com agência Lusa CARLOSCADILHEÉOJUIZ

RELATORDOACÓRDÃODO

TC,QUESERÁCONHECIDO

ATÉ24DEDEZEMBRO

Lei da Função Pública

O deputado do PCP António
Filipe considerou ontem “in-
teiramente justificada” a fis-
calização da constitucionali-
dade da lei dos vínculos, car-
reiras e remunerações públi-
cas. “Consideramos inteira-
mente justificado. A questão
do estatuto dos magistrados
doMinistério Público só por
si o justifica inteiramente”,
afirmou António Filipe, di-
zendo que foi “suscitado ou-
tro tipo de questões” que
“também têmpertinência”.

PCP
Reacções

OPSDdisse ontemnão estar
surpreendido com a decisão
do Presidente da República
deenviar aoTribunalConsti-
tucional (TC)a lei dosvíncu-
los, carreiraseremunerações
na Função Pública. “Esta de-
cisão não nos surpreende,
bem pelo contrário. São co-
nhecidas as reservas do PSD
aeste diplomaquer do ponto
de vista jurídico-constitucio-
nalquerdopontodevistapo-
lítico”, afirmou o vice-presi-
dente da bancada do PSD.

PSD
O CDS considerou ontem
que a decisão do Presidente
daRepúblicadeenviaraoTri-
bunal Constitucional (TC) a
lei dos vínculos, carreiras e
remuneraçõesnaFunçãoPú-
blica corresponde àquilo que
opartidoesperavae tinhape-
dido. “Esta decisão é propor-
cional e coerente ao pedido
que fizemos – e fomos o pri-
meiro partido a fazê-lo – de
que houvesse uma fiscaliza-
çãododiploma”,afirmouolí-
der doCDS-PP, Paulo Portas.

CDS-PP
Associação Sindical dos Juí-
zes Portugueses e a Associa-
ção Juízes pela Cidadania
congratularam-seontemcom
a decisão do Presidente da
República. “Temos toda a
confiança de que o Tribunal
Constitucionalvenhaaconsi-
derar inconstitucional o di-
plomanapartequedizrespei-
to aosmagistrados, dado que
isso poria emcausa os alicer-
cesdoprincípiodaseparação
de poderes”, disse o juiz de-
sembargadorRui Rangel.

Juízes

“O
PSgovernaàesquerda
edeacordocomas
possibilidadesquetem

degovernaràesquerda. […]À
medidaqueosproblemasforem
sendoultrapassados,éclaroque
adimensãoàesquerdapoderá
sermaisvisível.”Afraseédo
porta-vozdoPartidoSocialista,
VitalinoCanas,emrespostaàs
afirmaçõesdeMárioSoaresque
pedeumGoverno(ainda)mais
canhestro.Masésobreafrase
doporta-vozdoPSquequero
escreverhoje.Em36palavras,
com164letrasVitalinoCanas
verbalizaoquehámuitodescon-
fiávamos.Pararesolverospro-
blemasdoPaís,precisamosde
políticasdeDireita.Paragastare
esbanjar,quevenhaaEsquerda.
Seisanosdepoisdopântano,

seisanosdepoisdeoPrimeiro-
-MinistroAntónioGuterrester
abandonadoumGovernoàderi-
va,continuamostodosapagar
afactura.Onzedos17Ministros
doactualexecutivoestiveram
noGovernoGuterres.Opróprio
porta-vozdoPSfezpartedessa
equipagovernamental.Omes-
moGovernoquegostadese
queixarda“pesadaherança”éo
principal responsávelpeloesta-
doemqueficaramasfinanças
públicas.Mastambémnãoé
sobreopassadoquequeroes-
crever.Ésobreofuturoedeco-
moultrapassarosproblemasdo
País,aquelesqueprecisamde
políticasdeDireitanaexpressão
deVitalino.Resolverosproble-
masexigecoragemearrojo.
Coragemparanãomascararas
dificuldadescompropagandae
arrojopara indicarcaminhos
alternativos.Libertarasempre-
saseestimularaeconomia.
Apostarnaqualificaçãoecom-
baterodesemprego.Serrigoro-
sonosgastosdoEstado,parase
serhumanonoapoioaosmais
pobresenecessitados.Em
suma,dardimensãoàDireita,
paraseresolveremosproble-
maseterumPortugalmais

Esquerda,
Direita, governar

CDS-PP

PEDROMOTASOARES
DEPUTADO

RESOLVER

OSPROBLEMAS

EXIGECORAGEM

EARROJO

O PCP e o PSD defenderam
ontem que o salário mínimo
nacional(SMN)deveaumen-
tardosactuais403eurospara
426,5 em 2008, mas o Gover-
no não antecipou que valor
vai propor aos parceiros so-
ciais. “O aumento serámuito
superiorà inflação”,declarou
apenasoministrodosAssun-
tos Parlamentares, Augusto
Santos Silva, no Parlamento,
repetindo o que tinha dito o
ministro do Trabalho no iní-
cio domês. O PCP, que agen-
douparaontemumdebatede
actualidade sobre o SMN, e o

PSD exigiram uma resposta
doGoverno sobre o aumento
para 2008.
O valor proposto pelo Go-

verno será comunicado em
primeiro lugar “à Comissão
Permanente de Concertação
Social”, reiterouAugustoSan-
tos Silva. A subida de 23,5 eu-
rosdefendidapeloPCPepelo
PSD, correspondente a 5,8%,
obriga a que o aumento do
SMN de 2008 para 2009 seja
tambémde 23,5 euros.
O SMN terá de atingir 450

eurosem2009e500eurosem
2011, de acordo com o com-
promisso assinado pelo Go-
verno e parceiros sociais.

AREMUNERAÇÃO

TERÁDEATINGIR

450EUROSEM2009

E500EUROSEM2011

PCP e PSD
defendem
aumento
de salário
mínimo

Parlamento

Programa

O CDS-PP vai recomendar
hojeaoGovernoaaprovação,
num prazo de três meses, de
um programa de acção para
implementar a videovigilân-
cia em locais públicos de uti-
lização comum, aplicando
umaleiqueexistedesde2005.
“Nofundo,vamosrecomen-

daraoGovernoqueexecutea
lei, uma lei com a qual o mi-
nistro da Administração In-
terna diz que concorda, mas
não aplica”, afirmou o vice-
-presidente da bancada do
CDS-PPNunoMagalhães,em
declaraçõesaos jornalistasno
Parlamento. O CDS lembra
queavideovigilância jáéapli-
cada emmuitos locais.

PP recomenda
introdução de
videovigilância
em locais
públicos
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Ordem dos advogados
elege hoje bastonário

Greve da Função Pública

Oministro daPresidência do
ConselhodeMinistros,Pedro
Silva Pereira, assegurou on-
tem que o apuramento que o
Governo fará do impacto da
grevedehojenosserviçospú-
blicos decorrerá coma salva-
guardadosdireitosdostraba-
lhadores.
“OGovernotemaresponsa-

bilidadedeprocurarfazerum
apuramento do impacto da
greve nos serviços públicos,
sempre com a salvaguarda
dos direitos dos trabalhado-

res”,afirmou,depoisdeques-
tionado se já estaria em fun-
cionamento o novo sistema
de contagemdos grevistas.
A greve da Função Pública,

que decorre desde as 00h00
e se prolonga até às 24h de
hoje, foiconvocadapelaFren-
te Sindical da Administração
Pública (FESAP), Sindicato
dosQuadrosTécnicosdoEs-
tado (STE) e Frente Comum
de Sindicatos daAdministra-
ção Pública.
Entretanto, Mário Noguei-

ra, da plataforma que reúne
todosossindicatosdeprofes-
sores, está confiante numa
adesão emmassa dos docen-
tes à paralisação, que encara
como “uma oportunidade de
protesto contra as políticas
educativas doGoverno”.
Também os sindicatos de

médicos e enfermeiros vão
aderir à greve sob a formade
paralisação total, para reivin-
dicar alterações a nível labo-
ral e contestar a “destruição
dos serviços públicos”.

Governo garante salvaguarda de direitos

Os quatro candidatos são unânimes em considerar
que a instituição “perdeu prestígio” e “serve para pouco”

Eleições

O líder parlamentar do PSD,
PedroSantanaLopes,admitiu
ontemqueos círculos unino-
minais poderão não avançar
numa futura revisão da lei
eleitoralparaaAssembleiada
República, que está a ser ne-
gociadaentresocialistaseso-
cial-democratas.
“Eusemprefuiumdefensor

dos círculos uninominais.
Aliás, sempre disse que, ha-
vendo um círculo nacional e
círculos uninominais, eu iria
disputar a eleição numcírcu-
lo uninominal”, afirmou San-
tana Lopes, no final da reu-
niãodogrupoparlamentardo
PSD.

Longedoprincípio.Noen-
tanto, questionadoseesseéo
sentidodasnegociações com
o PS, Santana Lopes admitiu
que o resultado poderá estar
longe da sua posição de prin-
cípio. “Eu tenhoumaposição
deprincípioquenãoéaquela

que vai resultar do trabalho
que vamos fazer. [...] O resul-
tado não vai poder chegar ao
modeloque considero ideal”,
disse, salientandoqueo “gra-
dualismo reformista” é o ca-
minho que está a ser seguido
pelo PSDnestas negociações
comoPS.

O líder parlamentar social-
-democrata comunicou on-
tem aos deputados, na reu-
nião do grupo parlamentar, o
acordo com o PS emmatéria
de lei eleitoral autárquica e
sublinhouque“aindahámui-
to trabalhopelafrente”quan-
toàleieleitoralparaaAssem-
bleia daRepública.

Círculos uninominais
poderão não avançar

Santana Lopes

Novo aeroporto

O líder do CDS-PP escreveu
ontem ao primeiro-ministro
exigindo a realização de um
debate parlamentar com José
Sócrates entre o anúncio do
parecer do LNEC e a decisão
do Governo sobre a localiza-
ção do novo aeroporto.
“Esperoqueoprimeiro-mi-

nistrotenhaadecênciadenão
tomar esta decisão emperío-
dodeNataleAnoNovoquan-
do não é possível debatê-la”,
afirmou Paulo Portas, em
conferência de imprensa,
onde revelou o teor da carta
aberta que enviou aSócrates.

Debate.NoParlamento,está
marcada a realização de um
debatemensal comoprimei-
ro-ministro para dia 11 deDe-
zembro,masoparecerdoLa-
boratório Nacional de Enge-
nharia Civil (LNEC) sobre a
localização do futuro aero-
porto internacional de Lis-
boaapenas será conhecido
um dia depois, a 12 de De-
zembro.

“Por isso pedimos que, en-
tre a avaliação do LNEC e a
decisão doGoverno, haja um
debatecomoprimeiro-minis-
tro, aqui, nestacasa”, afirmou
Portas,noParlamento,dizen-
do que o seu partido irá for-
malizar este pedidonapróxi-
ma conferência dos líderes
parlamentares.
Poroutro lado,PauloPortas

querqueoGovernodêinstru-
ções ao LNEC – que actual-
mente estuda as localizações
da Ota e Alcochete – para in-

cluir na sua ava-
liação o estudo
promovido pela
AssociaçãoCo-
m e r c i a l d o
Porto, realiza-
do pela Uni-
versidadeCa-
tólica, e que
apon t a a
so lução
Portela+ 1
c o m o a
mais eco-
nómica.”

Portas quer debate entre
parecer do LNEC e decisão

LÍDERPSD: “TENHOUMA

POSIÇÃODEPRINCÍPIO

QUENÃOÉAQUELAQUEVAI

RESULTARDOTRABALHO”

Osquatro candidatos a
bastonário daOrdem
dos Advogados (AO)

para as eleições de hoje são
unânimes emconsiderar que
a instituiçãoperdeuprestígio
e “serve para pouco”, diver-
gindo na forma de resolver
problemas, como o das defe-
sas oficiosas.
MenezesLeitão,Magalhães

eSilva,AntónioMarinhoPin-
toeGarciaPereirasãoosqua-
tro concorrentes ao cargo ac-
tualmente desempenhado
por Rogério Alves, que deci-
diu não se recandidatar.
Numrecente jantar promo-

vido pela Associação dos Jo-
vensAdvogadosPortugueses,
a questão da alegada ineficá-
ciadaOrdemdosAdvogados
e os atrasos do Estado no pa-
gamentodos serviçospresta-
dospeloscausídicosnoapoio
judiciárioapessoascarencia-
das dominaramodebate.

Garcia Pereira. Garcia Pe-
reira interveio para dizer que
a “Ordem nunca esteve tão
desprestigiada”, que a situa-
ção “bateu no fundo” e que
paraamaioriadoscausídicos
da Ordem “não serve para
nada, só para cobrar quotas”.
O candidato classificou de

“caloteiriceestatal”osatrasos
nopagamentodasdefesasofi-

ciosas, alegando que a postu-
ra do Estado nesta matéria
“reflecte a falta de capacida-
de de intervenção da OA”,
sendo “insustentável a situa-
ção a que se chegou”.

Magalhães e Silva.No de-
bate, Magalhães e Silva vin-
cou que a “Ordem serve para
pouco”,defendendoque, face
a erros legislativos e a blo-
queiosdosistemajudicial, “só
transformando as causas da
Justiça em causas da opinião

pública”épossívelpressionar
o Governo “a começar a mo-
dificar as coisas”.
Relativamente às oficiosas,

Magalhães e Silva prometeu
que dará um prazo, até final
de Fevereiro de 2008, para
queasituaçãosejaregulariza-
da, tanto mais que as verbas
em falta “são trocos para o
Ministério da Justiça”.

Menezes Leitão.Menezes
Leitão realçou no debate que
a suacandidaturabate-sepor

OACTUALBASTONÁRIO,

ROGÉRIOALVES, VAI

ABANDONAROCARGO

SEMSERECANDIDATAR

Julgamento

Rede escolar

Meio Minuto

Abraço lança
peditório nacional

Região centro recebe
100 milhões de euros

Os 36 elementos de
extrema-direita, incluindo
o seu líder, MárioMachado,
vão a julgamento pelo
crime de discriminação
racial e outras infracções
criminais conexas, por deci-
são ontem tomada pela juíza
de instrução do Tribunal
deMonsanto, Lisboa.

Extrema-direita com
membros em tribunal

O secretário de Estado
Valter Lemos revelou
ontemque a região
Centro deverá receber
mais de 100milhões
de euros no âmbito do
Programa de Requalificação
da Rede Escolar do 1º Ciclo
do Ensino Básico e Pré-esco-
lar. Reordenar a rede escolar,
aumentar o número de
alunos por escola, partilhar
recursos educativos
e articular níveis de ensino
são os principais objectivos
deste programa.

Caso Maddie

Polícia inglesa reúne
com Polícia Judiciária
APolícia de Leicestershire
confirmou ontem a realiza-
ção de uma reunião entre
elementos da Polícia
Judiciária e peritos forenses
britânicos para discutir
a investigação ao desapare-
cimento deMadeleine
McCann. Em causa está
a investigação ao desapare-
cimento a 3 deMaio de
Madeleine do apartamento
onde passava férias com
os pais e irmãos, na Praia
da Luz, perto de Lagos.

AAbraço, associação de
apoio a doentes com sida,
organiza desde ontem
umpeditório nacional para
angariar fundos a aplicar
emprojectos compouco
ou nenhum apoio a nível
estatal, disse fonte da insti-
tuição. Os donativos vão ser
direccionados para os pro-
jectos commenos apoios.

Solidariedade

uma Ordem com prestígio,
algo que esta “tem vindo a
perder”, e criticou a recente
medida doGoverno que esti-
pula que os advogados só po-
demser solicitadores de exe-
cução (nas acçõesdecobran-
çadedívidas)sefizeremasua
formaçãonaOrdemdosSoli-
citadores. O candidato criti-
cou, também, a postura e a
forma como o Governo se
“desculpa” pelo atrasonopa-
gamento das defesas oficio-
sas, indicando que o executi-
vo tem 30 milhões de euros
por saldar neste domínio.

Marinho Pinto. Por seu
lado, AntónioMarinho Pinto
assegurou que, se for eleito
bastonário,aOrdemirácons-
tituir-se assistente em todos
os processos de corrupção e
tráfico de influências, para
evitar “arquivamentos injus-
tificados” e pôr a descoberto
a alegada corrupção política
na adjudicação de obras pú-
blicasenacompradesubma-
rinos.
Marinho Pinto mostrou-se

igualmente contra a ideia de
o advogado “fazer greve” às
oficiosas, considerando não
haver justificação para que
não se faça a defesa de umci-
dadão porque o Estado não
paga.

PUB
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Estesnúmeros –de institui-
çõesepessoasapoiadas–ten-
derão a aumentar, visto que
“as instituições que pedem o
apoio do BACF são cada vez
mais”, segundoaresponsável.
“A crescente notoriedade do
BancoAlimentar e o número
cadavezmaiordepessoasca-
renciadas, como comprovam
osrecentesdadosdivulgados
peloInstitutoNacionaldeEs-
tatística, que dão conta de
dois milhões de pobres no
País”, são as razões que justi-
ficamoaumentodospedidos
de apoio para Isabel Jonet.

“Ajuda Vale”.Além da ini-
ciativa que decorre até do-
mingo nas grandes superfí-
cies, irá realizar-se emsimul-
tâneo, e até ao próximo dia 9
de Dezembro, a campanha
“AjudaVale”naspequenassu-
perfícies em que, por ques-
tões de espaço, é difícil a pre-
sença de voluntários.
Neste caso, em vez do co-

nhecidosacodeplásticoonde
são colocados os alimentos
que se pretende oferecer, o
donativoéfeitoatravésdeum
cupão-vale, com código de
barras,decincoalimentosse-
leccionados (azeite, óleo, lei-
te, salsichas e atum), onde
cada cupão representa uma
unidade daquele produto.
A restante logística(recolha

e envio dos produtos, etc.)
será assegurada pelo próprio
estabelecimento.

BancoAlimentar

Leite, óleo, conservas,
azeite, açúcar, farinha,
bolachas e massas, en-

tre outros. Estes são alguns
dos bens que o Banco Ali-
men t a r Con t ra a Fome
(BACF) espera recolher este
fim-de-semana para dar a
quem mais precisa, naquela
que é a sua 32ª campanha de
recolha de alimentos.
A iniciativa vai contar com

aparticipaçãode17700volun-
tários,em 973estabelecimen-
tos comerciais nas zonas de
Lisboa, Porto, Coimbra, Évo-
ra, Aveiro, Abrantes, S. Mi-
guel, Setúbal, Cova da Beira,
Leiria-Fátima,Oeste,Algarve
e Portalegre.
Além destes, quem quiser

voluntariar-se para ajudar
ainda está a tempode o fazer.
“Sótemdedirigir-seaumdos
armazéns dos Bancos Ali-
mentares e oferecer-se”, afir-
maaoMeiaHoraIsabel Jonet,
presidentedaFederaçãoPor-
tuguesa dos Bancos Alimen-
tares Contra a Fome.

Quemrecebe.Osalimentos
recolhidos serãodistribuídos
localmente, a partir da próxi-
ma semana, entre perto de
220 mil pessoas carenciadas,
atravésde1332 instituiçõesde
solidariedade social.AAjuda
de Berço, a Associação Pro-
motora da Criança e a Asso-
ciação de Albergues Noctur-
nos de Lisboa são alguns dos
contemplados.Grávidas, ido-
sos, pessoas comdeficiência,
crianças e outros, desde que
tenham carências alimenta-
rescomprovadas, sãoaqueles
que beneficiam do apoio ali-
mentar.

POR:CRISTINAESPADA
cespada@meiahora.pt

EM15ANOS,OBANCO

ALIMENTARRECOLHEUE

DISTRIBUIUMAISDE18MIL

TONELADASDEALIMENTOS

Campanha de recolha
de alimentos até domingo
Iniciativa envolve 17700 voluntários e 973 estabelecimentos. São 220mil
as pessoas carenciadas que receberão o apoio, mas o número tende a aumentar

Qualquertipodealimentoébem-vindo,massãopre-
feridososquenãoseestragam,comoasconservas

DAR O QUÊ?
LUÍS ANICETO

Acriação, emtodasasDioce-
ses do País, de Centros de
Vida para “apoio incondicio-
nal à maternidade, em todas
as situações”, foi ontem de-
fendida,emFátima,noencer-
ramentodoXXEncontroNa-
cional da Pastoral da Saúde.

Valências. Segundo as con-
clusões do encontro, estes
centros deverão ser dotados
das“valências indispensáveis

para assegurar a defesa e a
promoção da vida, desde o
seu início”. Desde o apoio à
maternidade ao tratamento
de infertilidades, estes “Cen-
trosdeVida”devemdaraten-
ção, também, a questões
comoaeducaçãodos adoles-
centes e jovens na sua vida
afectivo-sexual, bem como
acompanhar os jovens casais
nas decisões de uma paterni-
dade responsável.

Igreja defende criação
de Centros de Vida no País

Pastoral da saúde

Portugal está no 21º lugar do
ranking de donativos para
causashumanitáriasenquan-
to os países nórdicos, segui-
dos de perto pela Comissão
Europeia, lideram, segundo
um relatório divulgado on-
tem em Londres pelo ex-se-
cretário-geral das Nações
UnidasKofi Annan.
Oestudo“ÍndicedeRespos-

taHumanitária 2007” foi rea-
lizadopelafundaçãoDaraIn-

ternacionaleéoprimeiroins-
trumentonomundodemedi-
ção da actuação individual
dos doadores humanitários.
Ainiciativadeelaborareste

estudonasceudaideiadeaju-
dar a melhorar a qualidade
das respostas humanitárias,
assim como a capacidade de
salvar vidas, aliviar o sofri-
mentoeprotegeradignidade
humana, mediante a análise
dos países doadores.

Portugal em 21.o lugar
no “ranking” de donativos

Causas humanitárias

O Conselho de Ministros
aprovou ontema regulamen-
taçãodaleidaProcriaçãoMe-
dicamente Assistida (PMA)
que define a composição e
funcionamentodos centros e
asregrasdeprotecçãodosda-
dos pessoais.
“Após publicação do diplo-

ma, estão os centros de PMA
emcondições de requerer ao
Ministério da Saúde, através
da ARS respectiva, autoriza-
ção para ministrar estas téc-
nicas, asquaisserãosubmeti-
das a parecer obrigatório do
ConselhoNacional da PMA”,
lê-se na resolução do Conse-
lho deMinistros.

Regulamentos. A resolu-
ção adianta que o Governo
tem empreparação “os regu-
lamentos de financiamento,
quer para o sector público,
quer para o sector privado,
bemcomoosistemade infor-
mação previsto no diploma”.
“Ficamos habilitados a orga-

nizaroprocesso,ficandoafal-
tarapenasmecanismos inter-
nos como um sistema de in-
formação que suporte infor-
maticamente a inovação”,
afirmou oministro da Saúde.
Correia de Campos disse

aindaque “está praticamente
pronta a portaria sobre atri-
buições público/privadas” e
as “guias de orientação para

aprovação de instalações e
guias de orientação clínica”.
Estasmedidas visam finan-

ciar a totalidade do primeiro
ciclo eumaparte do segundo
ciclo. Medidas que nos colo-
cammuito próximo da situa-
ção do Reino Unido e um
pouco acimadaÁustria.

Procriação assistida
já tem regulamento

Legislação

Propriedade automóvel

O conselho de ministros
aprovou ontem um diploma
que cria um regime transitó-
rioespecialpararegularizaro
registo da propriedade auto-
móvel, mais barato se for fei-
to por via electrónica.
O decreto-lei aprovado on-

tem prevê quatro medidas
para simplificar e reduzir a
carga burocrática dos proce-
dimentos do registo automó-
vel, “concretizando mais um
grupo de diplomas do Sim-
plex”, destacou o secretário
deEstadoda Justiça, João Sil-
veira, em conferência de im-
prensano final da reunião do
conselhodeministros. “Odi-
ploma cria um regime espe-
cial, simplificado e tornando

mais barato para que quem
vendeuumveículomasainda
o tenha em seu nome possa
promoveraactualizaçãodes-
seregisto”,afirmouosecretá-
rio de Estado, acrescentando
que se for feito por via elec-
trónica o custo é de 10 euros.

Lei. O diploma atribui aos
vendedores de automóveis a
legitimidadeparapromovero
registo de compra e venda
por via electrónica, para evi-
tarque“fiqueporregistarem
nome do comprador a pro-
priedade dos veículos adqui-
ridos”. Quanto aos preços, o
secretáriodeEstadodestacou
a criação de um regime de
preços únicos.

Conselho de Ministros cria
regime transitório especial

Novas tecnologias

Os ministros das Telecomu-
nicações dos 27, reunidos on-
tem em Bruxelas sob presi-
dência portuguesa, aprova-
ram o desenvolvimento do
sistema europeu de televisão
móvel, que a Comissão quer
ver a funcionar a tempo do
Euro 2008 de futebol.
Assim, o sistemaDigitalVi-

deo Broadcasting-Handheld
(DVB-H)deveráser transfor-
mado, até Junho do próximo
ano, na norma europeia para

a televisão através do telefo-
ne móvel. O sistema, desen-
volvido por um consórcio li-
deradopelafinlandesaNokia,
será registado em Fevereiro
na lista de padrões europeus.
O Conselho de Ministros

dos Transportes, Telecomu-
nicações e Energia da União
Europeia deu ontem o seu
aval.AcomissáriaparaasTe-
lecomunicaçõesadiantouque
“os consumidores serão os
principais beneficiários”.

Bruxelas aprova sistema
europeu de televisão móvel

DOCUMENTODEFINE

ACOMPOSIÇÃO

EFUNCIONAMENTO

DOSCENTROS
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ÀsalegaçõesdassupostasdívidasdoGovernoportuguêsaos juízes lusosemserviçoem
Timor-Leste, oministério lideradoporAlbertoCosta respondeucoma inexistênciadosdébitos

NÃO PAGAMOS!
LUÍS ANICETO

Concorrência

AOrdem dos Farmacêuticos
estima que 400 farmácias en-
cerremcomaabertura aopú-
blicodasfarmáciashospitala-
res, tendo pedido àAutorida-
de daConcorrência umpare-
cer sobre esta medida, por
considerar que estes últimos
estabelecimentos terão uma
posiçãodominantenomerca-
do. Combase em estudos en-
comendadospelaprópriaOr-
demdosFarmacêuticos(OF),
dadosdecentrosdesaúdeins-
critos no antigo Instituto de
Gestão Informática e Finan-
ceira da Saúde, relatórios de
hospitais empresa, receitas
emitidas, lotesaviadoseapro-
ximidade geográfica das far-
mácias, a OF estima que 400
farmácias fechem quando as
farmácias instaladas dentro
de hospitais passem a ser
acessíveis a qualquer utente.

Facturação. “Com efeito,
cercade 50entidades [núme-
ro aproximado de hospitais
que poderão abrir concurso
para a exploração de farmá-
cias] podem facturar um nú-
mero de prescrições grosso
modo equivalente às de 400
farmácias [fora dos hospi-
tais]”, lê-se num documento
divulgadoontempelaOFaos
jornalistas que cita um estu-
dodesteanodoCentrodeEs-
tudos e Investigação emSaú-
dedaUniversidadedeCoim-
bra.O“Estadoéagoracoloca-
donumaposiçãoque lheper-
miteconcessionar 13porcen-
to do mercado ambulatório
de medicamentos”, segundo
omesmodocumento.
Em 2005, foram processa-

doscercade1,6milhõesdelo-
tes de prescrições médicas
emitidas pelo SNS.

Farmácias:
400 vão
fechar com
abertura
em hospitais

Sistemade navegação

A presidência portuguesa da
UniãoEuropeiaalcançouon-
tem,noconselhodeministros
dos Transportes, um acordo
político sobre o sistema de
navegação por satélite Gali-
leo, depois da aprovação na
semana passada do financia-
mento de 3,4 mil milhões de
euros.
A presidência portuguesa

espera alcançar um acordo
sobre a substância doprojec-
to,queesperaverafuncionar
em 2012.
A esperada “luz verde” dos

Estados-membrosdos27será

depois traduzidanumregula-
mento jurídico a submeter à
aprovaçãodoParlamentoEu-
ropeu.

Taxasdeaeroporto.Ainda
naáreadosTransportes eTe-
lecomunicações, alémdosis-
temaGalileo, osministros da
tutelados27vãodebateruma
proposta de directiva sobre
taxas de aeroporto. A inclu-
são do sector da aviação no
sistemaeuropeudecomércio
de licenças de emissão de ga-
ses com efeito de estufa foi
tambémdebatida.

Presidência portuguesa
alcança acordo para Galileo

Ministério da Justiça nega
dívida aos juízes em Timor
ASJPmantém denúncias e pergunta por que é que a tutela
assumiu a obrigação agora rejeitada durante vários anos

Polémica

Assembleia da República

PSePSDnãoestãoanegociar
a lei eleitoral da Assembleia
da República, que ambos se
comprometeram a mudar
para introduzir círculos uni-
nominais,dissehojeàagência
Lusa um dirigente socialista.
“Não está a haver nenhuma
negociaçãosobre isso”,decla-

rou o mesmo dirigente, que
integraoSecretariadoNacio-
nal do PS.
Na terça-feira, os líderes

parlamentaresdoPS,Alberto
Martins,edoPSD,PedroSan-
tanaLopes, já tinhamremeti-
do o início da alteração da lei
eleitoral da Assembleia da

República para depois da
aprovação da lei eleitoral das
autarquias. PS e PSD assumi-
ram nas legislativas de Feve-
reiro de 2005 o compromisso
demudaraleieleitoraldaAs-
sembleia daRepública como
objectivode introduzircírcu-
los uninominais.

PS e PSD não estão a negociar lei eleitoral

“Estes três juízes estão
em Timor contrata-
dospelasNaçõesUni-

das e não pelo Governo por-
tuguês” e este “não lhes cor-
tou a remuneração porque é
um assunto que unicamente
diz respeito às Nações Uni-
das.” Foi deste modo, através
de comunicado, que oMinis-
tério da Justiça reagiu às re-

centesnotíciasquedãoconta
dealegadasdívidasdoMinis-
tériodeAlbertoCostaaos juí-
zes portugueses a trabalhar
em Timor-Leste, no âmbito
do protocolo de cooperação
judiciária entre Portugal e o
paísdoPacífico.Paraa tutela,
“os juízes concorreram, por
sua iniciativa, a um concurso
promovidopelasNaçõesUni-
das e estão em comissão de
serviço, pelo que não podem

POR:DIOGOTORGALFERREIRA
dtorgal@meiahora.pt

A deputada e vereadora na
Câmara Municipal de Santa-
rém Luísa Mesquita disse ci-
tadapelaagênciaLusaquere-
cebeu ontem a carta conten-
do a decisão de expulsão do
PCP tomada sexta-feira pelo
Secretariado da Direcção da
OrganizaçãoRegional.
LuísaMesquitaafirmouque

o aviso dos CTT foi deixado
no correio de sua casa na
quarta-feira, indicando que
poderia levantaracartanaes-
tação dos correios de Santa-
rém a partir das 8h30 de on-
tem.LuísaMesquita,quepas-
sou avereadora independen-
te na autarquia e a deputada
não inscrita no Parlamento,
afirmou que terça-feira rece-
beu no seu e-mail, ao final da
tarde, o comunicado distri-
buídoàcomunicaçãosocial e
que só ontem leu os funda-
mentos da decisão do secre-
tariado. A carta resulta do
processo disciplinar que lhe
foi instaurado na sequência

da retirada total da confiança
política por parte do partido,
que alegou a posição de
“afronta” adoptada por Luísa
Mesquita desdeque recusou,
noVerãode2006,deixaro lu-
gar de deputada em nome da
renovação.

Quatro alíneas. Segundo
disse, a carta tem quatro alí-
neas, a primeira dando conta
da decisão de expulsão, pre-
vistas nos estatutos, a segun-
da informando que amedida
ia ser submetida ao Comité
Central ou ao organismo em
que este delegasse a ratifica-
ção damedida.

Mesquita leu ontem
decisão de expulsão

AVISODOSCTTFOI

DEIXADONAQUARTA-FEIRA.

DECISÃODOPARTIDOFOI

REVELADATERÇA-FEIRA

continuarareceberoseuven-
cimento de origem”.

Porque pagaram? Em co-
mentário ao comunicado, o
secretário-geral da Associa-
çãoSindicaldosJuízesPortu-
gueses,Manuel Soares, man-
teve as denúncias de falta de
pagamentoseperguntou: “Se
nãoéumaremuneraçãolegal,
porqueéqueandaramapagá-
-laduranteseisouseteanos?”
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Porto

Municipal e da Polícia de Se-
gurança Pública foram todos
cumpridos ao pormenor.
“O essencial já estava feito,

porque quando cá chegámos
jánãohaviacriançasemperi-

go”,explicouSalvadorAlmei-
da, comandante operacional
municipal.
Emmenos de dois minutos

e meio, os funcionários da
creche conseguiram evacuar
124 crianças e 25 adultos.

Momentoscríticos.Situa-
do na zona do centro históri-
co deGaia, num local de difí-
cil evacuação, o edifício do
jardim-de-infância “Os Car-
tolinhas”, com 110 anos, pas-
sou jápormomentoscríticos.
Nosprédiosao ladoocorre-

ram há poucos anos incên-
dios comalguma gravidade.
“Um incêndio nesta zona,

normalmente, é sinónimo de
perda total”, disse Fernando
Guimarães, presidente da di-
recçãodojardim-de-infância.
Arealizaçãodoexercíciofoi

aplaudida por Guilherme
Aguiar, vereador da Protec-
ção Civil na Câmara de Gaia,
ao sublinhar que a “a ideia de
protecção civil do município
é a de prevenção”.

Meios de socorro
passaram no teste

Quempassouontemde
manhã pelo jardim-
-de-infância “OsCar-

tolinhas”, em Gaia, terá pen-
sado que havia um incêndio
no local. Na verdade, tratava-
se apenas de umexercício de
simulacrode incêndio, como
objectivo de avaliar o plano
deemergênciada instituição.
Cinco minutos depois de

soaroalarmedeincêndio,ac-
cionadoporumamáquinade
fumos,osBombeirosSapado-
reschegaramàcreche,nafre-
guesia de SantaMarinha.

Operação. O incêndio não
era real, mas os procedimen-
tosdosBombeiros, daPolícia

BombeirosSapadoresdeGaiademoraramcincominutosachegar
ao jardim-de-infância “OsCartolinhas”, após teremrecebidoachamada

Exercício em creche avalia capacidade de resposta em
caso de incêndio. Evacuação das crianças em doisminutos

FUMO SEM FOGO
LUÍS GRAÇA

POR:RAQUELMADUREIRA
rmadureira@meiahora.pt

“A IDEIADEPROTECÇÃO

CIVILDOMUNICÍPIOÉA

DEPREVENÇÃO”,DISSE

GUILHERMEAGUIAR

Simulacro de incêndio

Campus S. João

Felgueiras

Meio Minuto

Segurança abatido
a tiro em Miragaia

Contas da Câmara
vão ser investigadas

ADirecção-Geral do Tesouro
e Finanças pediu à Câmara
do Porto “omáximo empe-
nhamento e urgência” na
resolução do processo do
licenciamento doCampus
S. João. Em comunicado, a
Câmara refere que aceitou
dar aoHospital S. Joãomais
“120 dias para comprovar
a sua legitimidade no pro-
cesso de licenciamento”.

Licenciamento terá
de ser “urgente”

OComando da PSP do Porto
reconheceu que o homicídio
de um segurança, ocorrido
ontem, agravou o sentimen-
to de insegurança da
população e prometeu um
reforço policial nas zonas
“que considera adequadas”.

PSP-Porto reforça
meios policiais

Insegurança

OPSD de Felgueiras enviou à
Procuradoria-Geral da Repú-
blica umdossier comdocu-
mentos sobre pagamentos
domunicípio a advogados
de Fátima Felgueiras, pedin-
do a investigação por haver
suspeitas de ilegalidade, dis-
se fonte partidária, citada
pela agência Lusa. O dossier,
enviado pelo presidente da
Concelhia, contémdespa-
chos da autarca e os paga-
mentos feitos ao advogado
brasileiro Paulo Ramalho,
que totalizarão 22mil euros.

Vila do Conde

Tribunal de Contas
condena autarca
OTribunal de Contas conde-
nou o presidente da Câmara
deVila doConde,Mário de
Almeida, e o ex-vice-presi-
dente, AbelMaia, a reporem
solidariamente 20mil euros
nos cofresmunicipais, deci-
são que não aceitam, tendo
decidido apresentar recurso.
“Vai ser apresentado recurso
da decisão agora tomada
pelo Pleno do Tribunal de
Contas”, refere um comuni-
cado ontem emitido pela
Câmara deVila doConde.

Um segurança do Porto foi
assassinado cerca das 4h30
damadrugada de ontem na
zona ribeirinha da Alfânde-
ga. Segundo fonte da Polícia
Judiciária, o segurança foi
abatido a tiro, com um
número indeterminado de
disparos, a partir de um car-
ro em andamento, quando
conversava comumamigo.

Porto

Uma mostra ibérica que de-
corre hoje e amanhã no cen-
tro empresarial de Bragança
pretende sensibilizar os em-
presários locaisparaopoten-
cial inexploradodaregiãoem
matéria de ambiente.
A iniciativa da Associação

Empresarial do Distrito de
Bragança (NERBA) é tam-
bémabertaàcomunidadeem
geral e está pensada para ser
umespaço interactivo.

Ambiente. O Nordeste
Transmontanoéconsiderado
uma das regiões portuguesas
commaiorpotencial ambien-
tal. O presidente da NERBA,
Rui Vaz, admite que não há
iniciativas locais empresarias
para explorar este potencial e
um dos propósitos damostra
é estimular os empresários.
Amostracontacomempre-

sas do sector, instituições e
centros tecnológicos.

Empresários incentivados a
explorar potencial da região

BragançaSaúde

O presidente da Administra-
ção Regional de Saúde do
Norte (ARS-N) desafiou on-
temos responsáveis dasUni-
dades Coordenadoras Fun-
cionais(UCF)daregiãoamu-
darapráticafaceanovospro-
blemas da sociedade, como a
violência doméstica.
“Osproblemasdesaúdedas

mulheresestãorazoavelmen-
te contidos, mas temos ou-
tros, comoa intervençãopre-
coce e a violência dentro das
próprias casas”, afirmou Al-

cindoMaciel Barbosa, citado
pela agência Lusa. Para este
responsável é necessário
“mudaraprática” faceaestes
novos problemas para que
seja possível “dar um apoio
integrado”.

Mais empenho. Casos de
crianças com problemas
grandes, que necessitem de
fisioterapia o mais precoce
possível, casos de maus-tra-
toseviolênciadoméstica,por
exemplo, são problemas que

“precisam de um maior em-
penho”, acrescentou.

Prevenção. “É preciso não
abrandar o esforço para que
não se retroceda e se consiga
resolver novos problemas”,
afirmouopresidentedaARS-
-N, satisfeitocomabaixataxa
demortalidade infantil, peri-
natal ematerna emPortugal.
“Aintervençãoprecoce tem

sido o parente pobre”, disse,
considerando ser possível fa-
zermais emelhor.

ARS-Norte apela à mudança de práticas

Os vereadores do PS na Câ-
mara do Porto acusam a au-
tarquiade“usar”os toxicode-
pendentes para alimentar
“guerrilhaspartidárias”, refe-
rindo-se à decisão “unilate-
ral” de encerrar o Programa
Porto Feliz.
Em comunicado ontem di-

vulgadoecitadopelaagência
Lusa, o grupo de vereadores
socialistasrefereque“oapoio
do Instituto daDroga e Toxi-
codependência [IDT] estava
suspenso desde Novembro
de2006,masoprogramacon-
tinuava a receber vultuosos
apoios do Estado através do
InstitutodeSegurançaSocial
e estavam em curso negocia-
ções entre a Câmara e o IDT
que a autarquia interrompeu
abruptamente”.

Escapatória.Osvereadores
socialistasconsideramque“a
atitude da Câmara do Porto
pretendefurtar-seaumaava-
liação externa do programa,

que nunca foi feita, devendo
aqui ser lembrada a intenção
programática inicial de ‘erra-
dicar’ a problemática no pra-
zodeumano, isto é, no início
de 2003, há cerca de cinco
anos”.

Financiamento. Os autar-
cas socialistas salientam que
“se a autarquia considera tra-
tar-sedeumprogramaessen-
cial poderá sempre financiá-
-lo com recursos próprios”.
“É que o apoio em causa do

IDT, cerca de 100 mil euros
por ano, é inferior ao orça-
mento de publicidade do ga-
binete do presidente da Câ-
maradoPorto”, frisa o comu-
nicado.

Câmara acusada de
“alimentar guerrilha”

Porto Feliz

Vila Real

Cercade40enfermeiros,mé-
dicos e bombeiros de Vila
Realestãoareceberformação
sobreoperaçõesdeemergên-
ciae catástrofe, quena região
estão sobretudo ligadasaaci-
dentes, quedas em ravinas,
atropelamentosouagressões.
O Curso Emergência Trau-

ma e Catástrofe, ministrado
pela Associação Portuguesa
de Formação e Actuação em
TraumaEmergência e Catás-
trofe, decorre até domingo,
tendo como ponto alto a rea-
lização de vários simulacros.

Cenárioshipotéticos. “Os
formandosvãosercolocados
emcenários hipotéticos e va-
mosensiná-losaactuaremsi-

tuaçõesdecatástrofe,desdea
forma como devem abordar
as vítimas à organização das
entidadesnoterreno”,disseo
presidente da Associação,
João Sousa, citado pela agên-
cia Lusa.
Aquela associação já for-

mou “cerca de mil” pessoas,
denorte a sul doPaís, tendoa
formação incidido nas situa-
ções de maior risco que po-
democorrer emcada região.

Simulacros.Amanhã reali-
zam-se vários simulacros,
desde um atropelamento a
umduploacidente,emqueas
vítimasserãoprojectadaspor
umaravinaobrigandoàinter-
venção da equipa de resgate.

Médicos testam capacidade
de resposta a acidentes

PS: “AATITUDEDACÂMARA

PRETENDEFURTAR-SE

AUMAAVALIAÇÃO

EXTERNADOPROGRAMA”
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PUB

por o diplomata “manipular”
a opinião pública.
“A impressão que passa é

queestãoaemergirpequenos
imperadores na América La-
tina, com excessivo poder no
domínio executivo”, comen-
tou esta semana umpolitólo-
go equatoriano à agência As-
sociated Press.

Vizinhosamigos.LuisVer-
desoto referia-senão só àVe-
nezuela, mas também à Bolí-
via e ao Equador, cujos presi-
dentes, EvoMorales e Rafael
Correa, respectivamente, são

conhecidos aliados de Chá-
vezepróximosdolídersocia-
lista cubano Fidel Castro.
Vêem nos Estados Unidos o
inimigo e usam o mesmo ar-
gumento para justificar ane-
cessidade do seu poder: me-
lhorar as condições dos po-
bres, negligenciados pelos
seusantecessores,defendem.
Há uma semana, o Parla-

mento da Bolívia aprovou a
alteração à lei, proposta por
Morales, que lhe permite re-
candidatar-sevezessemlimi-
te, apesar do boicote de toda
aoposição.NoEquador,Cor-
rea já apresentou a proposta
que retira poderes substan-
ciais a todos os partidos polí-
ticos tradicionais do país.

Venezuela

Os venezuelanos vão
ser chamados às ur-
nas neste domingo

para referendar a reforma da
Constituição proposta por
Hugo Chávez. As últimas
sondagensconhecidasdaem-
presa de estudos Datanalisis
não auguramboas perspecti-
vas para o Chefe de Estado:
49%doseleitoresdeverãore-
jeitar asmudanças da lei fun-
damental, contra apenas os
39%que deverá votar “sim”.
Em causa estão 69 altera-

ções ao texto constitucional,
revisto em 1999. Amais criti-
cadapelaoposiçãoéaque in-
cide na duração do mandato
presidencial,queChávezpre-
tendequesejasemtermo, isto
é, adiando as presidenciais
para sempre. Entre as revi-
sões mais relevantes estão
ainda a nacionalização de
partedapropriedadeprivada,
uma das que reforçam a im-
plantação do Socialismo no
país como oPresidente quer.

Pormimoucontramim.O
ChefedeEstadotempersona-
lizado a campanha do refe-
rendoemantidoumdiscurso
maniqueísta. “Os que votam
‘não’, votam contra o povo,
contramimecontraarevolu-
ção”, diz repetidamente nos
seus comícios.Naquarta-fei-
ra, Chávez ameaçou mesmo
expulsar ummembro daEm-
baixada norte-anericana em
Caracas, que acusou de
“conspirar para a derrota [vi-
tória do ‘não’]” do referendo,

POR:MARGARIDACASEIRO
mcaseiro@meiahora.pt

ESTÃOA“EMERGIR

PEQUENOS IMPERADORES

NAAMÉRICALATINA”,DIZ

POLITÓLOGOEQUATORIANO

“Sim” a Hugo Chávez cada
vez mais perto do “não”
Presidente quer recandidatar-se por tempo indefinido, mas a alteração à lei
pode ser chumbada. Bolívia e Equador já reforçaram os poderes presidenciais

Chávezpôsopaísesquizofrénicocomoreferendo.
Assondagensdizemqueopaís tendeparao“no”

¿QUÉ HACER?
JUAN BARRETO/AFP

A falta de uma posição co-
mum da UE sobre o Kosovo
pode prejudicar o processo
“difícil e complexo” daquela
região, onde a comunidade
internacional deve manter
um “peso grande” nos próxi-
mosmeses,defendeuominis-
tro Luís Amado.
Emdeclaraçõesajornalistas

portugueses em Madrid,
onde participa no Conselho
Ministerial da Organização
para a Segurança e Coopera-
ção na Europa (OSCE), omi-
nistro dos Negócios Estran-
geiros português referiu que
apesar da falta de avanço nas
negociações entre sérvios e
kosovares, o processo nego-
cial “ainda não se esgotou”.

Tropasficam.Amadoexpli-
cou que o tema suscitou um
debate“bastante importante”,
em particular perante a von-
tade expressa por vários dos
56paísesmembrosdeprorro-
gar a missão da organização

no Kosovo, que termina em
Dezembro. Questionado so-
breoque acontecerá seoKo-
sovoavançarparaumadecla-
ração unilateral de indepen-
dência, insistiu que há que
analisar“diferentescenários”.
“Estamos num período de

definiçãodeposições face ao
futuro, que aUE teráde assu-
mir face a um problema com
amagnitudedeste, envolven-
do não apenas a estabilidade
nosBalcãsocidentais,masos
equilíbrios geoestratégicos
que sedesenvolvemnaEuro-
pa”, acrescentou.

Semacordo.Amado recor-
dou que aUE se pronunciará
sobreaquestãonareuniãodo
Conselho de Segurança da
ONU(10deDezembro)enas
conclusões do Conselho Eu-
ropeu (14). Sob os auspícios
da troika (EUA,RússiaeUE),
sérvios e kosovares concluí-
ram a última ronda de nego-
ciações semumacordo.

Amado pede posição
comum aos europeus

Kosovo

Espanha

Maisde300 imigrantesem28
embarcaçõesforamintercep-
tados desde o início do ano
em operações desenvolvidas
pelasautoridadesespanholas
emcolaboraçãocomodispo-
sitivodaAgênciaEuropeiade
Fronteiras(FRONTEX),asul
deEspanha,emqueparticipa-
ram dois navios patrulha de
Portugal.
Este esforçovisaconsolidar

o controlo das fronteiras ma-
rítimas espanholas, perante a
crescente imigração ilegal
proveniente de África, o con-
tinentemaispobredoMundo.

Preocupação. O aumento
desde 2006 da imigração ile-
galparaEspanha,asnovasro-
tas usadas pelas redes de trá-
fico de pessoas e o cada vez
maior número de menores
que tentamaviagempreocu-
pamMadrid.
OGovernodesencadeoupor

isso um esforço diplomático
no intuito de conseguir apoio
europeu para a ampliação da
presençadaFRONTEX, apar
demedidas nos países de ori-
gem e de mais capacidade de
acolhimento para os imigran-
tes que chegamaEspanha.

Esforço internacional pára
rota de imigrantes ilegais
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Legislativas de domingo
observadas bem de perto

França

OPresidentefrancêsafirmou
ontemqueaviolênciaurbana
destasemananossubúrbiosa
nortedeParis“nadatemaver
comumacrisesocial”eéper-
petrada por “vadios”.
Acalmaregressouentretan-

to às zonas afectadas, como
Villiers-le-Bel, e os bairros
circundantes, depois de duas
noites consecutivas (domin-

go e segunda) de distúrbios
originadospelamortededois
adolescentes cuja mota cho-
cou comumcarro policial.

Sem desculpas. “O que se
passou emVilliers-le-Bel não
temnadaaver comumacrise
social, temtudoavercomde-
linquência”, declarouNicolas
Sarkozy a dois mil polícias e

gendarmes(forçasmilitariza-
das), que disse ainda recusar
“qualquer forma de angelis-
mo, que vê num delinquente
uma vítima da sociedade”.
Sarkozy crê que a solução é
combater“aeconomiasubter-
rânea”, em especial o tráfico
de droga que conduz “ao se-
questro de populações que
são vítimas desses vadios”.

Motins foram desencadeados por “vadios”

UE e EUA duvidam da transparência do processo eleitoral
que vai levar outra vez ao poder a Rússia Unida de Putin

Rússia

Filipinas

OGoverno filipinopôsopaís
em recolher obrigatório na
sequência da rebelião de sol-
dados que se renderam após
o exército intervir. “De acor-
do com a evolução da situa-
ção, não será talvez necessá-
rio impororecolherobrigató-
rio por um segundo dia, mas

veremos”, comunicou o mi-
nistro do Interior.
Cerca de 30 militares, al-

gunsdosquaisaaguardar jul-
gamentoporumatentativade
golpedeEstadoem2003,bar-
ricaram-senoHotelPenínsu-
la emManila, exigindo a de-
missão da Presidente.

ContraaPresidente.Num
comunicadolidopelogeneral
Denilo Lim, os rebeldes ape-
laram“aoexércitoparadeixar
de apoiar Gloria Arroyo para
pôr termo à sua ocupação da
presidênciacontráriaàCons-
tituição ”.APresidentepediu
uma reunião de emergência.

Recolher obrigatório após rebelião em hotel

OsblocosIúliaTimochenkoe
Nossa Ucrânia-Autodefesa
Popularassinaramontemum
acordopara formarumacoli-
gaçãonaRadaSuprema(par-
lamento) da Ucrânia, trans-
formando-se assim na força
políticamaioritária.
O acordo foi assinadopelos

156 deputados do Bloco Iúlia
Timochenko e pelos 72 do
Bloco Nossa Ucrânia-Auto-
defesaPopular(forçapolítica
dirigida pelo Presidente do
país, Victor Iuchtchenko),
tendo sido confirmado pelos
dirigentes dos dois grupos
parlamentares, Iúlia Timo-
chenko e Viatcheslav Kiri-
lenko, respectivamente.
Nas legislativas, o Bloco Iú-

lia Timochenko ocupou o se-

gundo lugar e o Bloco Nossa
Ucrânia-Autodefesa Popular
ficouemterceiro. Juntos,con-
quistaram228dos450 lugares
na Rada Suprema, o que lhes
dá uma maioria muito frágil
de apenas três votos.

Composição.Estacoligação
tem agora possibilidade de
eleger o presidente da nova
Rada Suprema, bem como o
primeiro-ministro. Segundo
NikolaiOnishuk,deputadoda
NossaUcrânia, o candidato à
presidência do Parlamento
poderá ser Arseni Iatseniuk,
actualministrodosNegócios
Estrangeiros ucraniano, en-
quanto o cargo de primeiro-
-ministrodeveráserocupado
por IúliaTimochenko.

Aliança parlamentar
dá força a Timochenko

Ucrânia

Eslováquia

Um total de três pessoas fo-
ram detidas por tentarem
vender1kgdeummaterial ra-
dioactivo não especificado
por um milhão de dólares
(800 mil euros), anunciou a
Polícia eslovaca.
AagênciachecaCTK,citan-

do notícias não confirmadas,
disse que o material apreen-
dido pelas autoridades era
urânio enriquecido. O porta-
-vozdaPolícia,MartinKorch,
escusou-se a comentar a in-
formação, dizendo que os es-
pecialistas estavam a exami-
nar omaterial.

A Polícia eslovaca e húnga-
ratrabalhavamjuntasnocaso
há meses, disse Korch, sem
revelarpormenores.Umpor-
ta-voz doMinistério do Inte-
rioreslovacodissequenãoti-
nha informação sobre o caso
eaembaixadanorte-america-
naemBratislavatambémnão
comentou o incidente.

“Bomba suja”.Há receios
dequeaEuropadeLestepos-
sa ser uma fonte de material
radioactivoparauma“bomba
suja” destinada a matar ao
dispersar radiação.

Venda de material radioactivo
leva à detenção de três pessoas

Opresidente em exercí-
cio do conselho demi-
nistrosdos27eosecre-

táriodeEstadonorte-america-
no para os Assuntos Políticos
exortaram ontem a Rússia a
levantar as restrições impos-
tasaosobservadoresdaOSCE
nas legislativas de domingo,
duranteumencontrodestaor-
ganização em Madrid. Luís
Amadovoltouagarantirapoio
“pleno” da UE ao trabalho e
metodologiadoGabinetepara
as Instituições Democráticas
e D i r e i t o s H u m a n o s
(ODHIR), estrutura daOSCE
responsável pelas missões de

observaçãoeleitoral.JáNicho-
las Burns lamentou queMos-
covo impeça a ODHIR de fa-
zer o seu trabalho, “indispen-
sável” ao controlo eleitoral.

Esmagador. Putin apelou
ontemaosrussos,apartirdos
estúdios da televisão estatal,

ELEIÇÕES QUE VÊM DO FRIO
AFP

POR:MARGARIDACASEIRO
mcaseiro@meiahora.pt

que não deixem de votar na
sua Rússia Unida, partido de
que é cabeça de lista. As son-
dagens dão-lhe uma esmaga-
dora vitória, pelo que deverá
manter o peso que actual-
mente tem na Duma estatal,
ocupando 70% dos lugares
desde 2003.
As críticas mais ferozes ao

Kremlin têm vindo dos de-
mocratas liberais,quedenun-
ciam o controlo dos media e
as políticas que este tem im-
posto. Recentes protestos
contra as suas políticas leva-
ramacentenas dedetenções,
entre elas a do ex-campeão
xadrezista, Garry Kasparov,
que só ontem foi libertado.

Umcomissárioeleitoral dialogacomumpastornosconfinsdaSibéria.Opaísé
tãovastoqueavotação, comoparaestehomem,começouháduassemanas

Bulgária

Espanha

Meio Minuto

Parlamento aprova
Carta dos Direitos

Pornografia infantil
volta a dar prisões

OGoverno búlgaro fechou
quarta-feira osmercados
de aves de capoeira no
Nordeste do país após a
declaração de um surto de
gripe das aves numa aldeia
romena do delta doDanúbio,
não longe da fronteira búlga-
ra. Quatro casos de gripe
aviária do tipoH5N1 foram
registados em Fevereiro de
2006 emcisnes noNorte.

Gripe das aves obriga
a encerrar aviários

Oblogger egípcioWael
Abás denunciou ontemque
oYouTube censurou vários
vídeos de torturas a detidos
em esquadras no Egipto,
decisão que o portal justifica
depois de ter recebido quei-
xas sobre essas gravações.

“You Tube” criticado
por censurar torturas

Egipto

AGuarda Civil espanhola
deteve nos últimos dias
mais de 60 pessoas em
várias províncias do país em
operações contra a posse e
intercâmbio de pornografia
infantil na Internet. As
detenções decorreram em
Córdoba e emCiudad Real,
e permitiram a recuperação
demais de 20mil imagens e
vídeos de conteúdo pedófilo.
Não há para já informações
sobre ligações da rede para
fora de Espanha, nomeada-
mente emPortugal.

Paquistão

Presidente tomou
posse como civil
PervezMusharrafprestou
ontem juramento em
Islamabad para um segundo
mandato de cinco anos
comoPresidente do
Paquistão, agora como civil,
um dia após deixar a chefia
do exército. Reeleito em
Outubro pelo Parlamento
e assembleias provinciais,
o Presidente disse ontem
que o estado de emergência
deverá terminar em 16 de
Dezembro e as legislativas
serãomesmo a 8 de Janeiro.

O Parlamento Europeu
aprovou a Carta dos Direitos
Fundamentais da União
Europeia por 534votos a
favor, 85 contra, e 21 absten-
ções. ACarta foi aprovada
em2000, recebendo agora
umvalor vinculativo como
Tratado de Lisboa. APolónia
e o ReinoUnido exerceramo
seu direito de opting-out.

União Europeia

Espanha
OsministrosdosNegóciosEstrangeirosdaEspanhae
França (àdireita) trocamsegredosdurantea reunião
daOrganizaçãoparaCooperaçãoeSegurançaEuropeia

INTIMIDADE
PIERRE-PHILIPPE
MARCOU /AFP

DUMAABSOLUTA
Divisão dos450 lugares
naCâmara Baixa
RússiaUnida: 305
PartidoComunista: 46
Democratas Liberais: 35
Rússia da Justiça: 31
Socialistas: 12
Independentes: 17
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mentouem80%ovolumedas
trocasdebenseserviçoscom
os 27 entre 2000 e 2006, se-
gundo dados do Eurostat.
No ano passado, as transac-
ções comerciais entreosdois
blocos ultrapassaram os 47
mil milhões de euros, com
destaque para a Alemanha, o
Reino Unido e a Bélgica, que
foramos trêsmaiores parcei-
ros da Índia.
As exportações da União

Europeia para a Índia passa-
ram de 14 mil milhões de eu-
ros em 2000 para 25 mil mi-
lhões de euros em 2006, re-

presentando2,1%do total das
trocas comerciais europeias,
assim como as importações,
queaumentaramde13milmi-
lhões para 23 mil milhões de
euros nomesmoperíodo.

Potencial.Quanto a Portu-
gal, a Índia é o seu 51º cliente,
com importações avaliadas
em 28,7 milhões de euros,
quaseomesmoqueSãoTomé
e Príncipe, mas é ummerca-
docompotencialparaempre-
sas portuguesas, segundo o
analista do BES Francisco
Mendes Palma.
De acordo com o analista,

Portugal tem boas hipóteses
paraassuasexportações, ten-
do em conta o forte cresci-
mento da Índia, cuja taxa de
variação real do produto in-
terno bruto (PIB) cresceu
mais de 9,2% em 2006.

Portugal melhorou a sua po-
sição relativa no enquadra-
mentoregulatóriodas teleco-
municações, mas fica em 16º
lugarentre19paíseseuropeus
nas condições de acesso ao
mercado, segundo o estudo
Regulatory Scorecard 2007.
AAssociaçãodosOperado-

res de Telecomunicações
(APRITEL) considera que a
melhoria de dois lugares, de
décimo para oitavo, na posi-
ção portuguesa em 2007, re-
flecte a influência positiva da
actuaçãodoregulador(ANA-
COM – Autoridade Nacional
deComunicações).

AAPRITELacrescentaque
o empenhamento da ANA-
COM permitiu a Portugal al-
cançaro terceiro lugarnaefi-
cácia da implementação do
quadro regulatório.

Mercado.Aassociaçãocon-
sidera que o 16º lugar de Por-
tugalnascondiçõesdeacesso
aomercado,“umdoscritérios
fundamentaisparaperspecti-
var o futuro”, torna “evidente
oatrasonoquerespeitaàdis-
cussão e enquadramento re-
gulatório das redes de nova
geração” (NGN, redes basea-
das emprotocolo Internet).

Cimeira

AUnião Europeia (UE)
eaÍndiaesperamcon-
cluir em 2008 um

acordo de comércio livre,
anunciaram ontem, emNova
Deli, responsáveis do bloco
europeu e da Índia àmargem
daconferênciaUE/Índia,que
terminahojeeépresidida,do
lado europeu, pelo primeiro-
-ministro José Sócrates.
“Esperamos concluir [as

conversações sobre o acordo
decomércio livre]nofinalde
2008”, disse o comissário eu-
ropeu do Comércio, Peter
Mandelson,citadopelaagên-
cia Lusa, à margem de uma
reunião na capital indiana.
TambémoministrodaIndús-
tria e do Comércio da Índia,
KamalNath, reafirmouqueo
acordo “deverá ficar concluí-
do no próximo ano”.
Apesardooptimismomani-

festado, Peter Mandelson
alertou que o bloco europeu
estáatrabalharparaumacor-
docom“conteúdo”emvezde
ummero acordo político.
Mandelson sublinhou que

se procuraum“progresso rá-
pido”naconclusãodoacordo,
massalientounãoquerer“sa-
crificar o conteúdo”.

Trocas. A Índia e a UE tro-
cam anualmente “47 mil mi-
lhões de euros em bens” e
“dezmilmilhõesdeeurosem
serviços”, declarou, esta se-
mana, Danièle Smadja, chefe
dadelegaçãodaComissãoeu-
ropeia emNova Deli, lamen-
tando que o comércio bilate-
ralnãotenhaaindaatingidoo
seu potencialmáximo.
A Índia é o nonomaior par-

ceiro comercial da UE e au-

POR:JOÃOANDRADECOSTA
com agência Lusa

QUANTOAPORTUGAL,A

ÍNDIAÉOSEU51ºCLIENTE,

COMIMPORTAÇÕES

AVALIADASEM28,7ME

AASSOCIAÇÃOCONSIDERA

QUEO16ºLUGARDE

PORTUGAL(...) TORNA

“EVIDENTEOATRASO”

Acordo comercial com a
Índia pronto só em 2008
Àmargem do encontro entre os dois blocos, o comissário europeu da Indústria
e Comércio adverte para a importância de não sacrificar o conteúdo do pacto

Depoisdavisita àChina, Sócratesvolta aassumir
papel dedestaqueemmaisumencontroUE/Índia

SOB HOLOFOTES
MONEYSHARMA /EPA

Portugal
melhorou
a regulação
no sector

Telecomunicações

Publicidade

OParlamento Europeu apro-
vouontememdefinitivouma
revisão da directiva “Televi-
sãoSemFronteiras”, queper-
mitirá emitir outros tipos de
publicidadeemtelevisãoere-
duz os intervalos para anún-
ciosduranteprogramasdein-
formação ou filmes.
Onovodocumento aprova-

do em Bruxelas, que deverá
estar em vigor em cada Esta-
do-membronumprazomáxi-
mo de dois anos, reduz a 30
minutos o intervalo mínimo
entre blocos publicitários,
seja durante a emissão de in-
formação ou de filmes, face
aos 45 minutos previstos na
legislação actual.

Bruxelas
corta tempo
dos anúncios
nos programas
de televisão

Três câmaras algarvias e uma
alentejanadoBaixoGuadiana
apresentam hoje um projecto
conjunto de candidatura ao
programa Polis XXI, com de-
zenasdeinvestimentos,públi-
coseprivados,aolongodorio,
quepodematingirdoismilmi-
lhões de euros. O combate à
desertificação e à perda de
competitividadedaquelazona
sãoosprincipaisobjectivosdo
projecto, a apresentar pelo

municípioalentejanodeMér-
tola e pelos algarvios de Vila
RealdeSantoAntónio,Castro
Marim,AlcoutimeMértola.

Planos.O projecto contem-
pla inúmeros planos, alguns
emfaseadiantadaeoutrosain-
daemfase embrionária, entre
osquaisaecopistadominério
emMértolaequatrounidades
hoteleiras naquele concelho
dobaixoAlentejo.

Concelhos do Sul com olhos
nos 2 mil ME do Polis XXI

Apoio

OInstitutodeApoioàsPeque-
nas e Médias Empresas e ao
Investimento(IAPMEI)anun-
ciou ontem que vai lançar o
programa INOV-PREENDA,
que se caracteriza por uma
abordagemintegradadosdife-
rentes instrumentos já exis-
tentes e visa apoiar as peque-
nas empresas anível regional.
OpresidentedoIAPMEI,Jai-

meAndrez, referiu queopro-
grama se destina a apoiar as

empresas de base regional de
todas as áreas de actividade e
as pequenas empresas à roda
degrandesinvestimentospara
prestaçãode serviços.

Cluster. Como exemplo, fa-
loudacriaçãodeum“cluster”
aeronáutico,emÉvora,emque
há necessidade de criar uma
constelação de pequenas em-
presas prestadoras dos mais
diversos serviços.

IAPMEI lança programa de
apoio às pequenas empresas

Aposta

Índices

PSI 20
-0.24%
IBEX35
0.58%
FTSE100
0.68%
DOW JONES
-0.05%
NASDAQ
3.03%
NIKKEI
2.38%
DAX XETRA
0.54%
DJ STOXX 50
0.58%

DÓLAR
1.673
LIBRA
0.715
IENE
161.883

3 MESES
4.776%
Variação 0.63%

AEuronextLisboafechouem
queda,emcontraciclocomas
congénereseuropeias, como
PSI-20arecuar0,24porcento
para13064,47pontos,
penalizadapelaqueda
superiora2porcentodaEDP.
Dos20títulos,novesubiram
e11desceram.

Europa.Asbolsaseuropeias
fecharampositivas,puxadas
sobretudoportítulosde
exportadoraseprodutorasde
matérias-primas,comespe-
culaçãoqueumdólarfortee
oselevadospreçosdosmetais
irão impulsionarosresultados.

Bolsas do Mundo

Euribor

6 MESES
4.737%
Variação 0.42%

Câmbios
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Contrato

A Caixa Geral de Depósitos
(CGD) eoBancoEuropeude
Investimento assinaram on-
temumcontrato de financia-
mento no valor de 100 mi-
lhões de euros destinado a
projectosdeempresasdemé-
dia dimensão.
Serão elegíveis para finan-

ciamento, no âmbito deste
contrato, projectos produti-

vosdaindústriaeserviços,de
dimensãoentre25milhõesde
euros e 50 milhões de euros,
esclareceramas instituições.

Localização.Os projectos a
apoiar podem estar localiza-
dosnoterritóriodaUniãoEu-
ropeia, incluindoosnovosEs-
tados-membrosouempaíses
emvias de adesão.

Pretende-se que estes pro-
jectoscontribuamparaapro-
moção da coesão económica
e social, através de investi-
mentos nas áreas de investi-
gaçãoedesenvolvimento,em
produtos e processos inova-
dores,nacriaçãoedissemina-
ção dos meios de comunica-
ção comtecnologiadeponta,
na educação e formação.

Caixa vai financiar projectos de empresas

Prémio

OBancoEspíritoSanto(BES)
foiconsideradoomelhorban-
co em Portugal pela revista
norte-americanaTheBanker.
O prémio atribuído pela re-

vistaelegeosbancoscomme-
lhores desempenhos em ter-
mosestratégicosedequalida-
de dos objectivos.

“No caso doBES, a publica-
ção reconhece o sucesso da
estratégiadecrescimentoor-
gânico, ímpar em Portugal, e
patente na duplicação da sua
quotademercadomédia,que
passou de 9% em 1992 para
maisde20%jáesteano,assim
como nos elevados níveis de

rentabilidade,eficiênciaeso-
lidez financeira”, revela um
comunicado doBES.

Internacionalização. “Por
outro lado,aconcretizaçãode
umaestratégiade internacio-
nalizaçãofoioutrodospilares
de crescimento do BES.

BES considerado o melhor banco português

O desemprego caiu em No-
vembro na Alemanha para o
mais baixo nível em 14 anos,
atingindo 8,7% da população
activa,menosumadécimado
que nomês anterior.
SegundodadosdoGoverno

germânico, o número de pes-
soas desempregadas, ajusta-
do às variações sazonais, bai-
xouem53mil,umrecuosupe-
rioràmédiadasprevisõesdos
36 analistas consultados pela
agência Bloomberg, que
apontava paramenos 30mil.
“Omercadodo trabalhopa-

rece estar emboa forma”, de-
clarou o presidente daAgên-
cia Federal do Trabalho,
Frank Juergen Weise, citado
pela agência Lusa, num co-
mentário a estes números.

Salários.Entretanto,opresi-
dente da Alemanha, Horst
Koehler, afirmou, em entre-
vistapublicadaontemno jor-
nalHandelsblatt,queasenor-
mes diferenças entre os salá-

rios dos gestores e dos traba-
lhadores “põem em risco a
paz social” na maior econo-
mia daUnião Europeia.
“Aspersonalidadesdirigen-

tes da economia têmde com-
preender que o seu compor-
tamento tem consequências
sobreacoesãodasociedade”,
disse aquele chefe de Estado.

Koehler exortou ainda os
gestores a “manter os pés
bem assentes no chão”, no
que toca às suas exigências
salariais, advertindo que en-
tre a população alemã “há o
sentimentocompreensívelde
que algo está errado, quando
os salários de uns aumentam
e os dos outros estagnam”.

Desemprego alemão
desce para mínimos

Dados

SALÁRIOSDOSGESTORES

ETRABALHADORES“PÕEM

EMRISCOAPAZSOCIAL”,

DIZHORSTKOEHLER

Comércio

Investimento

Meio Minuto

Resultados da Sonae
SGPS disparam 39%

Pinho quer criar um
cluster na Autoeuropa

Oministro da Economia de
CaboVerde, José Brito, con-
firmou ontem a entrada de
CaboVerde na Organização
Mundial de Comércio
(OMC). A entrada do arqui-
pélago para a OMC coincide
comuma visita oficial à
China, comoobjectivo de
“criar as bases para uma
cooperação económica
entre este e a China”.

Cabo Verde anuncia
entrada para a OMC

Opreçomédio por quarto
disponível aumentou 15,3%
na região de Lisboa, enquan-
to a ocupação subia 7,3%
atéOutubro face aomesmo
período de 2006. Os hotéis
de cinco estrelas apresen-
tam omaior aumento.

Preço de quarto subiu
15,3% em Outubro

Hotelaria

Oministro da Economia,
Manuel Pinho, revelou
ontemque está envolvido
emnegociações para que o
investimento na AutoEuropa
sejamais elevado do que o
anunciado e se concretize
um verdadeiro cluster auto-
móvel emPortugal. Manuel
Pinho, que falava àmargem
da 8ª cimeira UE/Índia, clas-
sificou comode “extrema
importância” o investimento
de 451milhões de euros que
o construtor alemãoVolks-
wagen anunciou.

Tecnologia

Apple prepara-se para
lançar o iPhone 3G
AApple está a preparar o
lançamento de uma nova
versão iPhone, o iPhone 3G,
que permitirá aos utilizado-
resmaior velocidade nos
downloads da Internet.
A novidade foi revelada
pelo presidente executivo da
AT&T, Randall Stephenson,
operadora que comercializa
o equipamento nos EUA.
Entretanto, a empresa tem
comoobjectivo vender
10milhões de iPhone,
mundialmente, em 2008.

O resultado líquido da Sonae
SGPS cresceu 39%nos
primeiros novemeses do
ano, numperíodo emque as
receitas cresceram6%, de
acordo como comunicado
enviado para o regulador da
bolsa. A Sonae encerrou o
terceiro trimestre comum
lucro acumulado de 122,7
milhões de euros.

Lucros

Petróleo

O director executivo da
Agência Internacional da
Energia (AIE), Nobuo Ta-
naka, voltou ontem a pedir
aospaísesmembrosdaOPEP
paracolocaremmaisbarrisde
petróleonomercado, semno
entanto especificar quantos,
aunsdiasdeumareuniãomi-
nisterial do cartel.
“Uma produção suplemen-

tar [da parte da Organização
dos Países Exportadores de
Petróleo] é necessária”, de-
clarou Tanaka, citado pela
agênciaLusa,numaconferên-
cia de imprensa emParis.
OdirectorexecutivodaAIE

recusou-se a cifrar este au-
mento, mas lembrou que no
seu último relatório mensal,

publicado a 13 de Novembro,
pedira ao cartel 900 mil bar-
ris suplementares por dia
para equilibrar omercado no
quarto trimestre.

Escalada dos preços. Se-
gundo aAgência, que depen-
de daOCDE e defende os in-
teresses dos países consumi-
dores, a recente escalada dos
preços do petróleo, que se
aproximaramdos100dólares
obarril, começaapesarsobre
aprocuramundial,paraaqual
reviu as suas previsões em
baixa. Os ministros da OPEP
reúnem-sedia5deDezembro
em Abu Dhabi e só depois
desseencontroéquesepode-
rá saber a decisão do cartel.

Agência da Energia pede
à OPEP mais barris de crude

Imobiliário

Onúmerodefundosdeinves-
timento imobiliário em Por-
tugal multiplicou-se quase
porcincodesde2000,atingin-
do 194 no final de Setembro,
indicouontemosecretáriode
Estado do Tesouro e Finan-
ças, Carlos Costa Pina.
FalandonaaberturadaCon-

ferência sobre Fundos de In-
vestimento Imobiliário, orga-
nizadapelaassociaçãodosec-
tor(APFIPP),CarlosPinades-
tacou que os activos sob ges-

tãotambémaumentaramdes-
de2000,comosimóveisaatin-
girem10978milhõesdeeuros.

Crescimento.Aquelemem-
bro do Governo salientou
que, como o número de fun-
dos registados na Comissão
deMercadodeValoresMobi-
liários (CMVM) aumentou
mais do que os activos sob
gestão,ovalormédiodascar-
teiras dos fundos diminuiu
desde 2000.

Número de fundos cresceu
cinco vezes desde o ano 2000

Governo vê-se obrigado
a vender até 5% da EDP
Com estamedida, o Executivo português pretende atingir
as receitas das privatizações a que se propôs para 2007

Alienação

OGoverno vai privati-
zar até ao final deste
ano entre 3,69% e 5%

das acções daEDP.Amedida
foi aprovada ontem em Con-
selhodeMinistros e terá sido
a fórmula encontrada pelo
Executivo para cumprir a
metaorçamentadade950mi-
lhões de euros de receitas
comprivatizações.
No total, o Governo terá de

vendercercade4%docapital
da EDP (a preços da bolsa de
ontem) para atingir o valor
dasprivatizaçõesaquesepro-
pôs para este ano, de acordo
com os cálculos da responsa-

bilidade da agência Lusa. Até
agora, o Executivo português
aindasóencaixou275milhões
de euros com a privatização
de parte das Redes Energéti-

cas Nacionais (REN), pelo
que para cumprir esta meta
precisa de mais 675 milhões
de euros até ao final do ano.
AreprivatizaçãodaEDPvai

ser realizadaatravésdaemis-

EM CONTAGEM DECRESCENTE
ADELINO OLIVEIRA/EDP

POR: JOÃOANDRADECOSTA
jcosta@meiahora.pt

OEXECUTIVOPORTUGUÊS

AINDASÓENCAIXOU275

MILHÕESDEEUROSCOM

APRIVATIZAÇÃODAREN

são de obrigações convertí-
veis em acções por parte da
Parpública. O modelo esco-
lhido pelo Governo permite
ao Estado reembolsar no fim
doprazoos investidorespelo
valor dos títulos, mantendo-
-os assim em seu poder.

Convidados. Entretanto, o
Governoconvidou 17bancos,
entre os quais o BCP e o BES
Investimento,paraparticipar
na colocação das obrigações
de privatização da EDP.
Entre os restantes bancos,

todos internacionais, cons-
tam o Barclays, BNP Paribas,
Citigroup, Credit Suisse e
Deutsche Bank.

Paraalcançaroseuobjectivo, JoséSócrateseseuspares terãodeconseguir
nummêsmaisde675milhõesdeeuroscomavendadeempresaspúblicas
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Alla Polacca
Cinema PassosManuel
30 deNovembro
23H00

OsAlla Polacca regressam ao
Cinema PassosManuel para um
concerto que servirá de registo
a uma parte do disco novo. Com
sonoridadesmais rápidas e
distorcidas, os espectadores vão
poder ouvir uma novamutação
comguitarras e bateria.

Eunice
Teatro CampoAlegre
1 DE DEZEMBRO

16h00

Da vontade de pensar sobre duas
gerações, a infância e a velhice,
Eunice faz parte da estreia de um
espectáculomultidisciplinar,
destinado a crianças a partir dos
4 anos. A relação entre duas
idades de umamesma pessoa,
através de lugares de fantasia.

Nuno Santos
Museu da Imagem
Até 30 deDezembro
DAS 14H30 ÀS 18H30

OMuseudeBragaapresenta
aexposiçãodeBrunoSantos
The Ideaofsouth.Umprojecto
conceptual de fotografia, quede
acordocoma leituradeMariado
CarmoSerénmostra “imagensda
doençadoviver”, verdadeiros “dis-
positivosdasnossas fantasias”.

Fim-de-semana

Teatro Concerto Fotografia

Ligar passado e presente
tem sido uma das prin-
cipais linhasdetrabalho

de Luís Raposo enquanto di-
rector doMuseuNacional de
Arqueologia (MNA) e é ten-
doemcontaestafilosofiaque
fará inaugurar a exposição
temporáriaOOuroTradicio-
nal de Viana do Castelo – Da
Pré-História à Actualidade,
disponível ao público em ge-
ral na próxima semana.
A abertura oficial será, no

entanto, na noite do próximo
domingo, altura em que um
riquíssimo espólio – verda-
deira montra da mestria dos
ourivesnacionais–seráapre-
ciado por uma comitiva de
ministros da
Un i ã o
Eu -

Mostra que reúne pela primeira vez exemplares pré-históricos e peças criadas
pormestres ouvires contemporâneos pode ser visitada para a semana

Tesouros

POR:ANAFILIPABALTAZAR
abaltazar@meia hora.pt

OOuro Tradicional de Viana
do Castelo - Da Pré-História
à Actualidade
Museu Nacional ~
de Arqueologia
Apartir de 4Dezembro

História do Ouro de Viana
no Museu de Arqueologia

ropeia, que se encontram em
Portugalaparticiparnumde-
bate sobre Políticas de Inclu-
sãoDigital.

Desde Pré-História. Ape-
sar de poucos terem talvez
essa noção, Portugal possui
umdosmais importantesnú-
cleos de ourivesaria pré-his-
tórica em toda a Europa, o
qual integra o acervo deste
museu. Parte desse espólio
surgirá integrado na mostra,
mas não só. É que O Ouro
TradicionaldeVianadoCas-
telo – Da Pré-História à Ac-
tualidade reúne pela primei-
ra vez num mesmo espaço
exemplares arqueológicos
(queremontamaofinaldose-
gundomilénio antes de Cris-
to), obras contemporâneas
pertencentes às colecçõesdo
MuseudeArtePopular(algu-
mas das quais construídas
para a Exposição do Mundo
Português) e mesmo peças
actuais, de vários ouvires de

vianensescontemporâ-
neos.

Objectos
deadorno
femini-
no são
a base
d a
e x -
po-

s i -
ção,
q u e
teve a

sua ori-
g e m

numamos-

tra organizada recentemente
pelaCâmaraMunicipal de
Viana do Castelo, iniciati-
va que despertou a
atenção do director
do MNA, que lan-
çou o desafiou ao
comissário cientí-
f i c o A l b e r t o
Abreu para idea-
lizar uma outra
mostra, agora
de cariz na-
c i o n a l e
com muito
maior visi-
b i l i d a d e
pública.
O Museu

de Arqueolo-
gia, situado em
Belém, no con-
junto arquitectóni-
copertencenteaosJe-
rónimos, é o segundo
museu mais visitado do
País, logodepoisdosCoches.
Além disso, este ano cres-
ceucercade20%opúbli-
coemtermosdevisitas.

Técnicas antigas.
Brincos, pendentes, gar-
gantilhas e pulseiras são ape-
nas alguns dos riquíssimos
objectos incluídos na exibi-
ção, que põe em evidência o
facto de as técnicas de traba-
lhar o ouro não teremmuda-
do assim tanto ao longo dos
tempos.Agrandemaioriadas
formasutilizadashoje emdia
pelosmestresouviresremon-
tam a um passado longínquo
e é isso que se pode concluir
depoisdeumavisitaaestaau-
têntica reunião de tesouros
nacionais.
MasOOuroTradicional de

Viana do Castelo – Da Pré-
-História não se quer parada
no tempo. Trata-se de uma
exposição contemporânea,

que se quer atractiva aos di-
versos tipos de públicos.
Assim sendo, aos objec-

tos propriamente di-
tos vão juntar-se

doismodelosem
tamanho natural
queretratamper-
sonagens femi-
ninaseeviden-
ciam os trajes
tradicionais
vianenses e
assuashabi-
tuais jóias.
Comple-

tam ainda a
exposição
algunsrecur-
sos interacti-

vos digitais, que
v i sam fin s
educativos e
lúdicos, no-
meadamen-
te a pensar
no público

escolar.
E s t a

mos t ra
manter-

-se-ápaten-
te atémeados

de 2008, ano de
grande impor-
tância para o
Museu de Ar-
queologia, uma
vez que será al-
tura para assi-
nalar a passa-

gem dos 150 anos
do nascimento do seu funda-
dor, LeiteVasconcelos.
Em Dezembro do próximo

ano, será ainda altura para
inaugurar uma nova galeria
de exposições.

Estimular o aparecimento de
novosdesigners,paraalémde
incentivar a produção nacio-
nal na área do design, foram
os objectivos que nortearam
oPrémioMassimoDutti, que
acabadeinauguraremLisboa
aexposiçãoquerevelaospro-
jectosque chegaramàfase fi-
nal do concurso.
CoordenadoporGutaMou-

raGuedes, este projecto con-
seguiureunirumjúri interna-
cional, a quemcoube a selec-
ção das obras finais. Entre os
nomes mais sonantes, desta-
que para o português Henri-
queCayatte,aholandesaRen-
ny Rsamakers e a italiana
CristinaMorozzi.

Protótipos.Umtotal de 228
candidaturas, divido em
duascategorias (estudantese
profissionais), foi recebido
pelo Prémio Massimo Dutti,
que apurou 14 obras e patro-
cinou a respectiva passagem
para protótipo em tamanho

natural. São exactamente es-
sas peças que estão reunidas
numa mostra, patente até 29
de Dezembro próximo na
Rua Garret (número 15), em
Lisboa, e que pode ser visita-
da de terça-feira a domingo,
entre as 11h00 e as 19h30. A
entrada é livre.

A essas 14 obras juntam-se,
entretanto, outras quatro pe-
ças,cujaparticipaçãonamos-
trapartiu de convites expres-
sos da organização a vários
designers sénior.
Todas estas propostas vão

originar a ediçãodeum livro,
que incluiráaindatextosassi-
nadospelosdiversoselemen-
tos do júri.

Prémio Massimo Dutti
culmina em exposição

“Design”

Arte

Na sequência de uma parce-
ria estabelecida entre a Fun-
daçãoCalousteGulbenkiane
a Ernst BarlachHaus, a cida-
dealemãdeHamburgoapre-
senta, apartirdopróximodo-
mingo, uma exposição intei-
ramente dedicada ao pintor
portuguêsAmadeodeSouza-
-Cardoso.
Hamburgo, refira-seatítulo

de curiosidade, foi a cidade
ondeaqueleartistaportuguês
realizou a suaprimeira expo-
sição a título individual. Cor-
riaoanode1914quandoinau-
gurou uma exibição com os
desenhosXXDessins.

Convite. Comissariada por
Helena de Freiras e Catarina
Alfarro,amostraqueagorase
inaugura intitula-seAmadeo

de Souza-Cardoso (1887-
-1918).OModernismoPortu-
guêseasuadeslocaçãoàAle-
manhasurgenasequênciade
um convite formulado pelo
últimodirector daErnst Bar-
lach Haus, o prestigiado his-
toriador de arte Sebastian
Giesen, que participou acti-
vamente numoutro projecto
dedicado à obra do famoso
artista plástico (Amadeo de
Souza-Cardoso, Diálogos de
Vanguarda).
Patente em Hamburgo até

30 Março do próximo ano,
Amadeo de Souza-Cardoso
(1887-1918). O Modernismo
Português inclui uma vasta
colecção de obras perten-
centes ao Centro de Arte
Moderna José Azeredo Per-
dição.

Amadeo Souza-Cardoso
volta à cidade de Hamburgo

COORDENADOPORGUTA

MOURAGUEDES, ESTE

PROJECTOREUNIUUM

JÚRI INTERNACIONAL
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U
mtipo que já tinha
cumprido pena por
assassinar a primeira

mulher, foi novamente
condenado pormatar
a segunda – segundo o
serial killer – inspirado
pelo filme Psycho.
De imediato, ummoralista
empedernido de dedo em
riste lembrou este episódio
aoMestre Hitch, que res-
pondeu com uma pergun-
ta: “Já agora, que filme viu
ele antes dematar a pri-
meira?” O cinema, como
a literatura ou a música,
está repleto de exemplos
destes. Após verMatrix,
um jovem norte-americano
terá assassinado os pais
julgando que eram apenas
um programa de computa-
dor e que poderia, quiçá,
fazer um novo download
dos progenitores. E até o
nosso Joaquim de Almeida,
após visionar o primeiro
Super-Homem, meteu
um lençol aos ombros
emandou-se de cima
do roupeiro da mãe.
Tresloucados entram esco-
las dentro para massacrar
colegas após ouvirMarylin
Manson – embora esteja
pessoalmente certo de que
a audição de Celine Dion
ou BarryManilow teria
efeitos bemmais nefastos
(não é à toa que o ditador
da Coreia do Norte parece
ser fã dos Bee Gees e Bin
Laden confesso admirador
deWhitney Houston).
Há um cliché que pode ser
aqui aplicado em defesa
dos criadores: “A partir do
momento em que aminha
obra se torna pública, já
nãome pertence.” A arte é
tão responsável por crimes
como os paizinhos dos
perpetradores. É um sine
qua non ridículo – caso
contrário, os pais de
Fernando Fragata há muito
que estariam em Vale dos
Judeus. Pior ainda parece
ser a incapacidade de usar
a inspiração cinematográ-
fica para o bem. Por que
ninguém libertou um país
da opressão depois de
Braveheart? Adoptou um
alienígena depois de ET?
Ou produziu um rebanho
de filhotes depois de 9
Semanas eMeia? Bute
lá tentar?

Daeficácia
de“9Semanas
eMeia”no
rejuvenescimento
demográfico

Noite Americana

LUÍS FILIPE BORGES
noite-americana.blogspot.com

Um concerto pela Orquestra
MetropolitanadeLisboamar-
caestanoiteoencerramento,
no Centro Cultural de Belém
(CCB), do ciclo dedicado ao
escritor Thomas Bernhard.
O concerto marcará a es-

treiamundialdeumaobrado
português António Pinho
Vargas dedicada ao famoso
autor de origem holandesa,
considerado umdosmaiores
autores contemporâneos de
línguaalemã.Apeça intitula-
se Um discurso de Thomas
Bernhard.

Oseleitos.Mas o programa
queaMetropolitanavai inter-
pretarnoPequenoAuditório,
a partir das 21h00, inclui ou-
tras obras, algumas das quais
as preferidas de Thomas
Bernhard. São os casos da
abertura da ópera A Flauta
MágicaeSinfonianº35emRé
Maior Haffner, ambas de
Wolfgang Amadeus Mozart.
Paraalémdestas,poder-se-ão

ouvir Bevor es Zu Spat Ist,
peçaparatenoreorquestrada
autoria de Friedrich Cerha,
para além de uma composi-
ção, ainda a indicar, de Felix
Mendelssohn. A direcção do
concerto estará a cargo do
maestroMichael Zilm.

Iniciadonopassadodia19,o
CicloThomasBernhardpres-
tou uma longa homenagem
ao autor de Frost eONáufra-
go,umdosmaissignificativos
e polémicos escritores euro-
peus. Conferências e leituras
foram alguns dos aspectos
destahomenagemque,atédia
19 deDezembro,mantémpa-
tentenoCCBumamostrade-
dicada à sua vida e obra.

Música encerra ciclo
Thomas Bernhard

CCB

Guimarães

“Ópera dos Três Vinténs”
recupera Brecht em Vila Flor

PopArt

Umaexposiçãodeartepúbli-
ca do americano Robert In-
diana, uma das figuras cen-
trais da Pop Art, será hoje
inauguradanoRossio,emLis-
boa. No total, são 14 enormes
peçasemaçodeRobertIndia-
napatentesnopercursoentre
oRossio,AvenidadaLiberda-
de eMarquês de Pombal.

Ícones. Entre elas, estará a
série escultórica de 10 peças
em sequência numérica One

ThroughZero e tambémLO-
VE,umdostrabalhosmaisco-
nhecidosdoautor, quese tro-
nou uma das imagens mais
iconográficasdacriaçãoplás-
tica dadécadade 60, traduzi-
da na peça AMOR, que inte-
gra tambémamostra.
Nascido em 1928 em India-

na, Estados Unidos, Robert é
um dos principais nomes do
movimento Pop Art, junta-
mente com Andy Warhol e
RoyLichtensein.

Obras de Robert Indiana saem
à rua a partir de hoje na Baixa

OCONCERTOMARCARÁ

AESTREIAMUNDIALDE

UMAPEÇADOPORTUGUÊS

ANTÓNIOPINHOVARGAS

A Ópera dos Três Vinténs
abre a programação de De-
zembro no Centro Cultural
de Vila Flor, em Guimarães,
neste sábado, pelas 22h00.
A ópera, que se assume

como a mais representada a
nível mundial, tem a sua es-
treianestacidadeecontacom
encenação deMarcos Barbo-
sa e António Saiote na direc-
ção musical. Neste espectá-
culo são retratados temas
comooamor, opodereacor-
rupção.

História.Macheath é o che-
fe de um gang de bandidos,
representaoprotótipodoan-
ti-herói,delinquenteemalan-
dro.Comumamelodiahipnó-

tica, obsessiva, circular e ar-
rebatadora, a peça retrata as
vidasdosmalandrosdestaso-
ciedade.
EstreadaemAgostode 1928

em Berlim, a Ópera dos Três
Vinténs, composta por Kurt
Weill e escrita por Bertold
Brecht, é uma adaptação da
Beggar’s Opera, de John Gay,
quese transformounaversão
que tornou a obra conhecida
em todoMundo.
Escrita nos turbulentos

anos 20, Brecht criticava as
disparidades sociais da reali-
dadealemãdasuaépocapara
fazerumteatrosocial.Factoé
que o conseguiu, através de
umretrato de uma sociedade
hipócrita e descarada. AB
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Sessenta filmes
no 11.o festival
luso-brasileiro
Amostra vai homenagear o realizador
português José Álvaro deMorais

SantaMaria da Feira

A11ªediçãodofestivalde
cinema luso-brasileiro,
que se assume como o

maioreventonacionaldedica-
doaocinemade línguaportu-
guesa, começa jádomingoem
SantaMaria da Feira, prolon-
gando-se até ao dia 9 de De-
zembro.Prevê-seumasemana
cheia de novos filmes, onde
vão ser exibidos 60 longas e
curtas-metragens, com um
forteenvolvimentoepresença
dos realizadores e actores.
Oevento,organizadopeloci-

neclube da cidade, para além
de se constituir como uma
oportunidadeúnicaparaseas-
sistir a filmes oriundos dos

doisladosdoAtlântico,vaiho-
menagear o realizador portu-
guês José Álvaro deMorais e
oscineastasbrasileirosKleber
Mendonça Fi l ho , K i ko
Goifman, Christian Caselli e
CarlosReichenbach.

Pensarocinema.Paraalém
dos concursos habituais da
melhor curta-metragem, me-
lhor longa-metragem, o festi-
va l p romove a i nd a um
workshopsobrerealizaçãoci-
nematográfica e umpainel de
discussãosobreosmodelosde
co-produçãocinematográfica
entre Portugal e o Brasil.
Adescobertadenovosconcei-
toscinematográficoséumdos
objectivodeste festival.

SETE DIAS, 60 TÍTULOS
DR

POR:ANABULHOSA
aamorim@meiahora.pt

Quase todosos filmesbrasileirosaexibir
no festival são inéditosemPortugal

PUB

Literatura

O poeta argentino Juan Gel-
man obteve ontem o Prémio
Cervantes 2007, o mais im-
portante galardão das Letras
hispânicas,atribuídopeloMi-
nistério da Cultura espanhol
ao conjunto de umaobra.
Ovencedordotroféu,nova-

lor de 90450 euros, tem 77
anos e é o poeta argentino
maispremiadodasuageração
(1960/70). O júri destacou o

compromissodopoetacoma
realidadesocial,que“nuncao
levou a abdicar do compro-
misso prioritário com a poe-
sia, como valor poético”.

Digno. A vitória do Prémio
Cervantesdesteanofoirenhi-
da, mas, segundo o presiden-
tedo júri, todosconcordaram
queGelmanera“umcandida-
to absolutamente digno”.

Prémio Cervantes foi atribuído
a poeta argentino Juan Gelman

Porto

O encontro de gerações é o
principal destaque da quarta
ediçãodoFestivaldeArtesdo
Palco e começa sábado no
TeatrodaVilarinha,noPorto,
com a peça Spirit ofTime –
Travel to Índia.
A peça “aborda o encontro

transcendentalentreumguer-
reiro Ardjuna e o seu mestre
espiritual e primo, o senhor

Krishna”, marcada pelo am-
biente pacífico e místico pró-
priodaÍndia, lê-senocomuni-
cadoenviadoà imprensa.

Programa. O festival, que
decorrede1a21ede26a30de
Dezembro, vai contar com a
apresentaçãodemais trêspe-
ças de teatro, umade dança e
umconcerto coreografado.

Encontro de gerações vai marcar
quarto Festival de Artes no Palco
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Benfica espreita liderança
na recepção ao FC Porto

Oclássico este ano está
ao rubro. O Benfica,
segundo colocado, e

o líder FC Porto jogam ama-
nhã no Estádio da Luz (19h45
SportTv) um encontro que
pode ser muito importante
paraofuturodaLigaBWinde
futebol.
Noprincipal jogoda 12ª jor-

nada,osencarnados têmahi-
pótese de reduzir a diferença
para um escasso ponto, de-
poisde já teremestadoaoito.
“Se oBenfica jogar tão bem

comojogou, sobretudonase-

gunda parte de quarta-feira
(jogo da Liga dos Campeões
comoACMilan), ficará uma
equipamuitoforteparaores-
to da época. Deu-nos a força
necessária para encarar um
jogomuitodifícil comoéode
sábado, onde vamos jogar,
não totalmente,mas parte do
campeonato”, resumiu o mé-
dioRui Costa.

Desvalorização.O “Maes-
tro” desvalorizou a goleada
sofrida pelos azuis e brancos
na visita ao Liverpool [tam-
bém para a Liga dos Cam-
peões], porque é uma equipa

“madura” e “preparada para
ultrapassarestesmomentos”,
embora “ninguém goste de
perder por 4-1”.
Do lado do FCPorto, o cen-

tral Pedro Emanuel diz que a
equipa pode fazer melhor do
que em Inglaterra. “Temos a
noção de que podemos fazer
melhor. O Benfica é forte, es-

peramosumgrandejogoede-
sejamos que seja umbomes-
pectáculo. Estamos em pri-
meiro e seremos primeiros,
aconteçaoqueacontecer”, re-
feriu PedroEmanuel, emalu-
são à vantagem de quatro
pontos sobre os encarnados.
Comumavitória, os azuis e

brancos,bicampeõesemtítu-
lo, voltam a fugir na tabela,
aumentandooavançodequa-
tro para sete pontos.
Já um empate deixa tudo

comoestá,oqueconvirábem
mais ao FC Porto. Por tudo
isto as previsões apontam
para o equilíbrio.

Depoisdograndegolodequarta-feira contraoACMilan,MaxiPereira esperavoltaramarcareajudaroBenficaa levardevencidooFCPorto
ea recuperardadesvantagemparaoscampeõesemtítulo.Umavitóriadeixaosencarnadosaapenasumpontoda liderançadocampeonato

Depois da eliminação da Liga dos Campeões, os encarnados procuram agora no campeonato
interno alcançar a liderança. Para já o adversário é o actual líder e grande rival à conquista do título

REPARTIR A FAÇANHA
FRANCISCO LEONG /AFP

Oseleccionadordefutebolde
Portugal, Luiz Felipe Scolari,
em entrevista ao site oficial
da Federação Portuguesa de
Futebol (FPF), faz um balan-
çopositivodos cincoanosno
comandotécnicodaselecção.
“Faço umbalanço extrema-

mentepositivo.Osresultados
foram bons e acredito que
contribuímosparaquePortu-
gal tenhaecontinueateruma
equipamuito forte a todos os
níveis”, disse Scolari.
O brasileiro, que levou Por-

tugal à final do Euro2004, ao

quarto lugarnoMundial2006
eàfasefinaldoEuro2008,diz
sentir-seportuguês. “Seacho
quedei algumacoisaaPortu-
gal, estepaíseosportugueses
deram-memuitomaisdevol-
ta”, reconheceu.

Contrato.Otécnicoesclare-
ceuaindaquea renovaçãodo
contrato com a FPF está fora
de discussão. As “questões
contratuais não estão em
cimadamesa”, emboraadmi-
taquesesente“muitobemna
selecção nacional”.

O técnico lembrou que “o
contrato terminaa31de Julho
de 2008, mas já por duas ve-
zes tinha uma data mais ou
menos próximade terminar”
e acabou por ser renovado,
afirmando que não exclui
qualquer possibilidade.
“NoEuro2004 foi ameiodo

torneio enoMundial2006 foi
no fim. No Euro2008 ou de-
pois, severá.Nãoexcluoqual-
quer hipótese, nem quero fa-
zerplanos.Estou inteiramen-
te concentrado no Campeo-
nato daEuropa, na expectati-
vasobrequaisserãoosnossos
adversários”, disse Scolari.
Osorteioparaafasefinaldo

Euro2008 realiza-se no do-
mingo na Suíça.

POR:MAGALHÃESAFONSO
mafonso@meiahora.pt

Liga Bwin

Scolari faz balanço
positivo dos cinco anos

SelecçãoAA TaçaUEFA

SportingdeBragaeBayernde
Munique empataram hoje a
um golo em jogo da terceira
jornada do Grupo F da Taça
UEFA em futebol. Com este
resultado, os arsenalistas –
que folgaramna segunda jor-
nada – somam dois empates
emoutros tantos jogos, o que
os mantém em boa posição
para discutir o apuramento.
O conjunto minhoto ocupa

oquarto lugar, comdois pon-
tos,menos três doqueo líder
Bayern(três jogos),enquanto
os gregos doAris de Salónica
ocupam o segundo posto,

com quatro (dois jogos), de-
pois de um empate no terre-
no do Bolton, terceiro, com
quatro pontos (três jogos).

Equilíbrio.Aprimeira parte
foi equilibrada,mas foi oBra-
ga a ter asmelhores ocasiões.
Mas o Bayern viria a marcar
logo no início do segundo
tempo, através deKlose.
O Sporting de Braga reagiu

bemaogolo sofrido e chegou
ao golo aos 66 minutos. Linz
afugiuaLúcioeDemichelise
concluiu o lance com um re-
mate rasteiro e colocado.

Empate deixa Braga na
corrida ao apuramento

Contactos
espanhóis
foram
informais

Mundial2018

A Federação Portuguesa de
Futebol (FPF) informou que
oscontactoscomahomóloga
espanhola sobre umahipoté-
tica candidatura conjunta à
organização do Mundial2018
foram informais.
Em reacção a declarações

de um porta-voz da Real Fe-
deração Espanhola de Fute-
bol (RFEF), reproduzidason-
tem pela agência noticiosa
Associated Press, a FPF rea-
firma que o seu presidente
Gilberto Madaíl “trocou im-
pressões” sobre a ideia com
vice-presidentes da RFEF e
posteriormentecomoseuho-
mólogo, Angel Villar.

Exclusiva. Jorge Carretero,
porta-voz da RFEF, tinha as-
seguradoqueumaco-organi-
zação “é uma ideia exclusiva
do presidente da federação
portuguesa”.
“[...] Não houve, nempode-

ria haver, qualquer recusa da
RFEFemrelaçãoaumaeven-
tual candidatura conjunta
pelo simples factodequenão
existequalquerprojectopara
a concretizar”, lê-se na res-
posta da FPF.

Portugal joga
na Hungria
qualificação
para Europeu
de 2008

Sub-19

PortugalvaidefrontarHun-
gria,LituâniaeChiprenaron-
da de elite de apuramento
para o Campeonato da Euro-
pa de futebol de sub-19 de
2008, ditou ontem o sorteio
realizadoemCannes, França.
No minitorneio que se dis-

puta na Hungria, e do qual
apenas o primeiro classifica-
do se apura para o Europeu,
os lusos começam por jogar
com o Chipre (19 de Maio),
depois com a Lituânia (21) e
por fimos anfitriões (24).

Respeito. “Todos os adver-
sários merecem o nosso res-
peito e vamos enfrentar este
desafio com seriedade e am-
bição, de forma a podermos
estar presentes emmais uma
fase final deumCampeonato
da Europa”, disse o seleccio-
nadorAgostinhoOliveira, ci-
tadonositedaFederaçãoPor-
tuguesa de Futebol.
Otécnicodissequeopróxi-

mopasso “consistenaaquisi-
ção de dados que permitam
estudarasuaformade jogar”.

LIGA BWIN
12ª JORNADA
V. Setúbal - Belenenses
Hoje 20h30 SportTv
Benfica - FCPorto
Amanhã 19h45 SportTv
E.Amadora - Leixões
Domingo 16h00
Nacional - Boavista
Domingo 16h00
Naval - P.Ferreira
Domingo 16h00
Sporting - U. Leiria
Domingo 19h15 TVI
Sp. Braga -Marítimo
Domingo 20h30 SportTv
V. Guimarães - Académica
Segunda-feira 20h30 SportTv

RuiCostadiz
queestáem jogo
nãoa totalidade,
masumaparte
docampeonato
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Título decide-se a dois
e na derradeira prova

Hipismo

O Concurso de Saltos Inter-
nacional (CSI) do Porto quer
fazer parte do circuito da
Taça do Mundo. O objectivo
foi divulgado ontem na apre-
sentação da quarta edição da
prova, que se realiza de 6 a 9
deDezembro.
Gonçalo Portal, da organi-

zação do CSI do Porto, reve-
lou que a prova será avaliada

pela Federação Equestre In-
ternacional e salientou a im-
portância do evento para
“promover a região”.

Capacidade. Com mais de
400 pedidos de inscrições, a
organização apenas pôde
aceitar cerca de 150. Mas ain-
da assim garantiu a presença
de cavaleiros do topmundial

ou de alguns que utilizarão o
Porto para preparar os Jogos
Olímpicos Pequim2008.
As presenças de Athina

Onassisedaex-tenistaMarti-
naHingis estão confirmadas,
assim como do Barão de
Rothschild ou do campeão
CayetanoMartinez de Irujo.
OCSIPortorealizar-se-ána

Exponor até 2009.

CSI do Porto quer integrar Taça do Mundo

Loeb e Grönholm lutam pelomundial de pilotos.
Armindo Araújo procura pódio na categoria de produção

WRC

Voleibol

A República Checa venceu
ontemaAlemanhaebaralhou
as contas do GrupoA do tor-
neio2europeudepré-qualifi-
cação olímpica de voleibol
masculino. Assim, Portugal
está praticamente obrigado a
vencerosgermânicosnapar-
tida de hoje, pelas 18h30.

Os checos, que se haviam
estreado com uma derrota
frente aos portugueses, sur-
preenderamnaArenad´Évo-
ra ao vencerem os favoritos
alemães, por 3-2.

Qualificação.Portugalqua-
lifica-se de imediato para as

meias-finais apenas em caso
devitória.Umtriunfodosale-
mães deixará as três equipas
empatadas com três pontos.
Os dois primeiros do grupo

defrontam sábado os melho-
res classificados da poule B,
onde figuram França, Suécia
e Eslováquia.

Checos vencem e baralham grupo luso

A selecção portuguesa de
rugby quer a desforra. Ama-
nhã, pelas 15h no Estádio do
Jamor,os“Lobos”procurama
vitória frente à Roménia, em
jogo doTorneio Europeu das
Nações, depois da derrota,
por 14-10, noMundial.
Após o adiamento do en-

controcomaGeórgia,devido
aoestadodeemergênciavivi-
do em Tbilissi, Portugal vai
tentar, no seu primeiro jogo
pós-mundial,alcançarapenas
o seu segundo triunfo frente
àRoménia.

Mudança.Para tentar apro-
veitar a divulgação damoda-
lidade emPortugal durante o
Mundial, os “Lobos” abando-
naram o Estádio Universitá-
rio, onde têmactuado nos úl-
timos anos e foram para o Ja-
mor,ondeaFederaçãoPortu-
guesadeRugby(FPR)espera
juntarcercade10milpessoas.

No entanto, a participação
no Mundial marcou igual-
mente o final da carreira in-
ternacionalparamuitos joga-
dores lusos. Por isso, o selec-
cionador de Portugal, Tomáz
Morais, chamou seis novas
caras para o jogo.
Portugal, quevenceuoTor-

neio Europeu dasNações em

2003/2004, ocupa a quinta
posição,comsetepontos,me-
nos um do que a Roménia,
sexto, e está a seis do líder da
prova, aRússia, que temmais
dois jogos do que a formação
lusa.Osbilhetescustam10eu-
ros e estarão à venda no dia.

Portugal procura
desforra do mundial

Rugby

NBA

OsOrlandoMagiccontinuam
em grande no campeonato
profissionalnorte-americano
de basquetebol (NBA).
Dwight Howard, com 39

pontos – a melhor marca da
carreira – e 16 ressaltos, lide-
rouaequipadaFloridaàvitó-
ria por 110-94 com os Seattle
SuperSonics, que deu a se-
gundamelhormarca da Liga.
OsMagic somaram o quar-

to triunfo consecutivo e fica-
ram com um registo de 14 vi-
tórias e apenas 3 derrotas, só
ultrapassados pelos 11-2 dos
BostonCeltics.
Howardalcançouo 14º “du-

plo-duplo” da época frente

aos Sonics, que somaram a
sexta derrota consecutiva.
Comestedesaire, aequipade
Seattle é a única que ainda
não ganhou emcasa.

Derrota. Depois de um
triunfo notável frente aos
Boston Celtics, a equipa de
Cleveland foi a Detroit para
um duelo entre os dois favo-
ritos daDivisãoCentral.
Os Pistons não tiverampie-

dade e derrotaram os Cava-
liers por esclarecedores 109-
-74. Os Cavs ainda resistiram
no 1º tempo, mas depois do
descansoLeBronJameslesio-
nou-se e a equipa foi abaixo.

Magic em ascensão já
têm segunda melhor marca

Oseleccionador
TomázMorais
chamouseis caras
novasparao jogo
comaRoménia

Umalutaadois.Ofran-
cês Sébastien Loeb,
ao volante de um Ci-

troën C4, e o finlandês Mar-
cusGrönholm,aoscomandos
deumFordFocus, decidemo
títulomundial de ralis. Opal-
codadisputa,entrehojeedo-
mingo, é o rali da Grã-Breta-
nha, 16ª e última prova da
temporada, que sedisputano
País deGales.
Loeb, tricampeão do Mun-

do, parte emmelhor posição
paraconquistaroquarto títu-
lo consecutivo. Com 110 pon-
tos, contra 104dofinlandês, o
gaulês depende de si para
conquistar o campeonato.

Paratalbasta-lhe terminarno
quinto posto – mesmo que
Grönholm vença – para ser
coroado pela quarta vez.

Recorde. Se isso acontecer,
Loeb igualao recordede títu-
los mundiais de pilotos, na
posse do finlandês Tommi
MakinenMakinen.
Já Grönholm, que disputa

na Grã-Bretanha o seu 150º e
últimoralidoWRC(campeo-

natodoMundo),noqualcon-
quistou dois títulos (2000 e
2002), precisa de somarmais
sete pontos doqueLoebpara
se despedir da competição
commais um título. Em caso
de empate, será o francês o
campeão, por ter vencido
mais provas (oito contra cin-
co) do que o piloto da Ford.
Grönholmperdeualiderança
do mundial com as desistên-
ciasconsecutivasnosdoisúl-
timos ralis (Japão e Irlanda).

Difícil.Mas a tarefa é difícil
para Loeb, que procura a pri-
meiravitórianumraliportra-
diçãoduro,disputadonasflo-
restas galesas e com condi-
ções climatéricas instáveis.
A prova contará também

com o português Armindo
Araújo a competir na catego-
riadeProdução. Oquatrove-
zes campeão português quer
levaroseuMitsubishiLancer
Evo IX ao pódio doGrupoN,
apesar de estar afastado da
luta pelos postos mais altos
noMundial de Produção.
O rali da Grã-Bretanha ar-

ranca hoje, com as seis pri-
meiras provas especiais de
classificação.No sábado, dis-
puta-se a segunda etapa, que
contará com sete troços cro-
nometrados, o último dos
quais no estádio Millenium
de Cardiff. As quatro derra-
deiras “especiais” são no do-
mingoeconsagrarãoovence-
dor e o campeão doMundo.

POR:MAGALHÃESAFONSO
mafonso@meiahora.pt

Ofrancês temuma
vantagemdeseis
pontosebasta-lhe
terminaraprova
nasétimaposição

À PROCURA DO QUARTO
TÍTULO CONSECUTIVO
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Real Madrid

Liga Espanhola

Meio Minuto

Totti admite voltar
a jogar pela selecção

Espanyol avisa que
não atira a bola fora

ORealMadrid dispensa
reforços. “Não está prevista
qualquer contratação.
Estamos contentes com
oplantel que criámos em
Junho e acreditamos que ele
nos vai levar a alcançar os
nossos objectivos”, disse o
presidente do clube, Ramón
Calderón, à rádio Cadena
Ser, numa altura emque
se fala demudanças.

Presidente do clube
dispensa reforços

Gilberto, jogador doHertha
de Berlim, elogiou ontem,
emdeclarações à Rádio
Renascença, o valor de
Liedson e aconselhou o
avançado leonino a esperar
por uma convocatória do
seleccionador do Brasil.

Liedson aconselhado a
esperar convocatória

Sporting

OEspanyol alertou que não
lançará a bola fora caso um
jogador adversário esteja
caído no relvado. Técnico e
jogadores estão de acordo
com amedida que já come-
çaram a respeitar desde há
duas semanas, nos embates
comAthletic e Osasuna.
“Fizemos a proposta ao
Athletic, porque no fim
lançar a bola fora era uma
pequena armadilha e já se
estava a abusar”, disse
ontemo treinador do clube
espanhol de futebol.

Inglaterra

Van Gaal interessado
em ser seleccionador
O antigo seleccionador da
Holanda, Louis van Gaal,
está interessado em treinar
a Inglaterra. O técnico de 56
anos revela que o desafio é
aliciante. “É um cargo ali-
ciante devido aosmaus
resultados que a equipa está
a demonstrar”, afirmou Van
Gaal ao SkySport News.
“Sempre tive a ambição de
treinar uma equipa vencedo-
ra e acredito que umpaís
como a Inglaterra pode
ganhar”, sustentou.

Depois de deixar a selecção
de Itália após a conquista do
Mundial 2006 e em Julho
deste ano prometer não
voltar definitivamente, Totti
deixou a porta entreaberta.
“Se for necessário, devido
a lesões ou qualquer outra
emergência, estarei prepara-
do para regressar”, disse em
entrevista à revista GQ.

Itália

Esqui Alpino
Ovencedorda taçadoMundodoanopassado,
opolacoAdamMalysz, treina-separaoarranque
danova temporadaquehojearrancaemKuusamo

SALTAR PARA
A VITÓRIA
AFP
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ARTE
23:05Arte Info23:20Berlin, SymphonieD’une
GrandeVille

AXN
23:50ArmaMortífera II 22:26TheNineT1, Ep 109

BIOGRAPHYCHANNEL
22:00Fátima Lopes23:00SonnyBono

CANALHISTÓRIA
22:00O Universo: Júpiter, o Planeta Gigante 23:00
Segredos daGuerra doDeserto

CNBC
22:30AsiaMarketWeek 23:30NBCNightlyNews

CNN
22:00Business International23:30World Sport

DISCOVERYCHANNEL
22:10Provas Impossíveis: Ep. 323:05Football Hoo-
ligans International: Argentina

EUROSPORT
23:00DesportosMotorizados23:30SaltosdeEsqui:
TaçadoMundo,Kuusamo,Finlândia -HS142,Equipas

FOX
21:30Missing - Desaparecido23:28PertodeCasa

FOX LIFE
22:40Anatomia deGreyT3, 1523:30 Rímel e Fute-
bol T3, 6

HOLLYWOOD
21:30DieHard, a Vingança23:40Guy

MTV
22:00 Fist Of Zen 22:30 Justin Timberlake Future
Sex/LoveSoundsShow

NATIONALGEOGRAPHIC
21:00Micro-Safari22:30NosBastidoresde:Micro-
Safari

ODISSEIA
22:00Geisha23:00DrogaseCérebro: Drogas

Sintéticas

PEOPLE+ARTS
21:20TrocadeEsposas: Paiss/Davis22:10Extreme
Makeover -MudançaRadical 2: Ep. 9

RTPN
21:00 Jornal das 2122:00Obra deArte

SICMULHER
22:45 Serralves Fora d’Horas 23:45 Clínica de Fila-
délfia

SIC NOTÍCIAS
22:00EdiçãodaNoite23:00ExpressodaMeiaNoite

SPORTTV1
20:40V.SetúbalXBelenenses -Directo 23:30Fute-
bol - PremierLeague: Antevisãoda Jornada

TVC1
21:00DarkCity - CidadeMisteriosa22:45AChama
Sagrada

TVC2
21:30 O Diabo Veste Prada 23:25 Os Visitantes da
IdadeMédia 2

TVC3
22:00Glass House, Casa de Vidro 2 23:40 Império
doSol

TVC4
20:55Station Jim -UmHerói de4Patas22:30Cast
Away -ONáufrago

ARTE
20:40 360° - Geo: Le Facteur De L’Himalaya 21:35
G.F. Haendel: Semele

AXN
21:30C.S.I. T7, Ep71322:30AdoroSarilhos

BIOGRAPHYCHANNEL
22:00 Nascar - Emoção Sobre Rodas: Ep. 2 23:00
Meat Loaf

CANALHISTÓRIA
22:00OAvançodaSida23:00OsAnos60-ADéca-
da dosBeatles: Acabou-se a Festa 1969-1970

CNBC
23:00Australia ThisWeek23:30BusinessTurkey

CNN
22:30 International Correspondents 23:00World’s
Untold Stories

DISCOVERYCHANNEL
22:10OsCaçadoresDeMitos: Tiroteios23:05OsTi-
posMaisDuros:Mineiros

EUROSPORT
22:00Bowls: Scottish InternationalOpen, Perth, Es-
cócia - Final23:00Notícias: EurosportnewsReport

FOX
22:48OssosT2, 1623:37ALei doMais ForteT1, 14

HOLLYWOOD
21:30PatchAdams23:30Caça aoTerrorista

MOV
21:30O5ºElemento23:40 187CondenaçãoàMorte

MTV
21:00TheFabulous LifeOf... 22:00Next

NATIONALGEOGRAPHIC
22:00VerdadeouMito?:OPéGrande23:00Mayday,
DesastresAéreos: ExplosãonaCabine

ODISSEIA
22:00AÚltimaTartarugadas IlhasGalápago23:00
Equador: OPoderdoOceano

PEOPLE+ARTS
22:10Miami Ink2: Ep. 1723:00ExtremeMakeover-
ReconstruçãoTotal: Família Correa/Madeiros

RTPN
21:00 Jornal das 21 22:00Contra

SICMULHER
23:00Project Runway 23:45Hairdresser

SICNOTÍCIAS
22:0060Minutos23:00 Jornal deSábado

SPORTTV1
19:40 Futebol - Benfica X FC Porto: Liga Portuguesa
2007/08 -Directo 23:20PremierLeague: OsGolos

TVC1
21:00Procurados22:45ShadowMan -Alta Traição

TVC2
21:30Camilla23:05 Inocência Sedutora

TVC3
22:00Assalto Infernal23:55Brick

TVC4
20:55OEncalhado22:30APanteraCordeRosa

ARTE
21:10 Berlin Fête Le 7ème Art 22:40 Les
Fraises Sauvages

AXN
21:30Medium22:30ACâmaraEncerrada

BIOGRAPHYCHANNEL
21:30BarbaraHutton22:30Sandra Bullock

CANALHISTÓRIA
22:00 O Mundo em Guerra: Ep. 1 23:00 A
Guerra Perfeita: Ep. 1

CNBC
22:00SquawkAustralia 23:00Asia Squawk
Box

CNN
20:00CzarPutin21:00WorldNews

DISCOVERYCHANNEL
22:10 Football Hooligans International: Brasil
23:05AmericanChopper: Austrália - Parte

EUROSPORT
21:30Snowboard:TTRTour,AirandStyle,Mu-
nique22:30DesportosMotorizados

FOX
22:06LasVegasT4, 1622:51HouseT3, 22

HOLLYWOOD
22:00 O Santo 23:53 Starstruck - Laurence
Fishburne

MOV
21:30MatchPoint 23:30DeOlhosAbertos
MTV
21:00TheFabulous LifeOf...22:00 Jackass
NATIONALGEOGRAPHIC
22:00 Obras Incríveis: Cargas Bélicas 23:00
Mistérios daCiência: OsPeríodosGlaciário

ODISSEIA
21:00OsSegredosdosCachalotes22:00Xo-
disseia - AVereda dasResesBravas

PEOPLE+ARTS
22:10Miami Ink23:00ExtremeMakeover -
ReconstruçãoTotal: FamíliaGaray

RTPN
22:15Biosfera 23:00 Jornal das 23

SICMULHER
20:00ProjectRunway22:00TheOprahWin-
freyShow

SIC NOTÍCIAS
22:00PanoramaBBC23:00TempoExtra

SPORTTV
21:10 Futebol - Sp. Braga vsMarítimo - Direc-
to23:10 Informação - SóGolos: Directo

TVC1
21:00 Syriana 23:10 Get Rich Or Die Tryin’ -
VencerouMorrer

TVC2
21:30UmaQuestão deHonra 23:50Casa de
Areia

TVC3
20:35 Uma Voz na Noite 22:00 Inimigo às
Portas

TVC4
20:45 Tara Road - Vidas Trocadas 22:30Ca-
minhoPara aGlória

SPORTTV1 19:40

OBenfica recebe oFCPorto
paraumapartida emque se
discute a liderançado cam-
peonato.Quatro pontos sepa-
ramasduas equipas, como
Porto na frente e aprocurar
sacudir apressão, enquanto as
águias queremchegar rápido
aoprimeiro lugar.

SLBenficavsFCPorto

TVC2 21:30

AingénuaAndySachs vai
trabalhar numa revista como
assistente de umadasmaiores
editoras demoda, a implacá-
velMirandaPriestly (Meryl
Streep).Mas afinal o emprego
tãodesejado acabapor se
revelarmais traiçoeiro e
perigosodoque ela esperava…

ODiaboVestePrada

Cartaz

rtp1
13:00 Jornal daTarde

14:10 ProvadeAmor

14:35 Lingo

15:30 Portugal noCoração

18:00 Portugal emDirecto

18:55 OperaçãoTriunfo -Diário

19:10 OPreçoCerto

20:00 Telejornal

21:00 AvenidaEuropa

21:30 SabeMaisdoqueUmMiúdode10Anos?

22:30 Apassionata

23:30 SessãodaNoite: FavoresemCadeia

01:30 Portugalde...MiguelEstevesCardoso

rtp2
14:00 SociedadeCivil

15:30 EntreNós

16:00 NationalGeographic

17:00 ZigZag

18:30 AFédosHomens

19:00 Reclame

19:45 ZigZag

20:45 Friends

21:15 NationalGeographic: Chitas

22:00 Jornal 2

22:40 OAmornoAlasca

23:30 SerFotógrafo: YannArthusBertrand

00:30Noitesda2:ALetra “L” (último)

01:15 SempreemPé

02:15 Palco: Seal -AoVivoemParis

sic
13:00 Primeiro Jornal

14:15 EternaMagia

15:15 Contacto

18:00 Floribella

19:00 AGanharéqueaGenteseEntende

20:00 Jornal daNoite

21:30 OsMalucosdoRiso

22:15 Família Superstar -Diário

22:30 DuasCaras

23:30 Resistirei

00:30C.S.I.Miami

01:30 Socorro

tvi
13:00 Jornal daUma

14:00 AsTardesda Júlia

17:00 QuemQuerGanha

18:20 MorangoscomAçúcarV

20:00 JornalNacional

21:15 Euromilhões

21:30 CasamentodeSonho -Diário

22:00 Fascínios

23:00 Ilha dosAmores

23:45 Deixa-meAmar

00:30Doutor, PrecisodeAjuda!

01:30 CasamentodeSonho - Extra

02:00Dawson’sCreekVI

rtp1
13:00 Jornal daTarde

14:15 Top+

15:30 AMissãode Joan

17:15 SessãodaTarde:MasmorraseDragões

19:00 OPreçoCerto

20:00 Telejornal

21:00 AVozdoCidadão

21:15 OperaçãoTriunfo

23:45 SessãodaNoite: Filadélfia

02:00ÚltimaSessão:UmAmorparaRecordar

rtp2
13:00 EntrePratos

13:30 Couto&Coutadas (R/)

14:00 Desporto2

19:00 EntrePratos

19:30 Kulto

20:00AsAventurasdeTintin

21:00 Diga lá Excelência

21:45 AHoradaSorte

22:00 Jornal 2

22:40 SessãoDupla: BonnieeClyde/Opinião

Pública

01:30 StayingAlive: Xpress

02:30 StayingAlive: TheTesting

03:00 StayingAlive: 48FestFilms:Kenya

sic
13:00 Primeiro Jornal

14:15 Êxtase

15:15 Futsal: Fund. JorgeAntunesvsSporting

17:00 C.S.I.Miami

18:00 Filme (adefinir)

20:00 Jornal daNoite (Inclui: PerdidoseAchados)

21:30 OsMalucosdoRiso

22:15 DuasCaras

00:00C.S.I.Miami

01:00 HoraH

01:45 Filme (adefinir)

03:30 QuandooTelefoneToca

tvi
13:00 Jornal daUma

14:00 Série - Eureka

16:00 Filme (adesignar)

18:00 Filme (adesignar)

20:00 JornalNacional

21:30 Deixa-MeAmar

23:45 Bwinliga - Especial ResumoAlargado

BenficaXPorto

00:30 Filme (adesignar)

02:15 CasamentodeSonho

02:45 TocaaGanhar

rtp1
13:00 Jornal daTarde

14:15 SóVisto!

17:00 Perdidos

17:45 OperaçãoTriunfo

20:00 Telejornal

21:00 AsEscolhasdeMarceloRebelodeSousa

21:30 GatoFedorento

22:30 Conta-MeComoFoi

23:30 LotaçãoEsgotada:OAviador

02:30 Automobilismo:CampeonatoMundial de

Ralis (2007)Rali daGrã-Bretanha

rtp2
13:00 EntrePratos (R/)

13:25 Reclame(R/)

13:45 AVozdoCidadão

14:00 Desporto2

19:00 Couto&Coutadas

19:30 AAlmaeaGente

20:00 SerFotógrafo: YannArthusBertrand(R/)

21:00 ANovaEuropadeMichael Palin

22:00 Jornal 2

22:40 CâmaraClara

23:50 Britcom:AVerdadeiraVidadeVivienne

Vyle /TheOmidDjalili ShowEstreia

sic
13:00 Primeiro Jornal

14:00 BettyFeia

15:00 Jericó

16:00 Filme (adefinir)

18:00 Filme (adefinir)

20:00 Jornal daNoite

21:00 ReportagemSIC

21:30 Família Superstar

00:45 AVedeta

01:45 Filme (adefinir)

tvi
13:00 Jornal daUma

14:00 Filme (adesignar)

16:15 Filme (adesignar)

17:45 BwinLiga -OsGolos

18:30 JornalNacional

19:00 BwinLiga - SportingxLeiria

21:30 CantandoeDançandoPorumCasamento

deSonho

00:45 BwinLiga -AJornada

01:30 BwinLiga -OsCasos

02:00 TocaaGanhar

03:30 OEscritório

04:00Desaparecido

TV

Sexta Sábado Domingo Sexta Sábado Domingo

Cabo

RTP122:30

Umespectáculo com
cenários fantásticos,
que exibe osmajestosos
cavalos lusitanos, andalu-
zes, frísios, árabes, quarter
horses, póneis Shetland e
da Islândia.

Apassionata

RTP1 23:45

AndrewBeckett (T. Hanks),
um advogado promissor
de uma grande firma, é
demitido quando descobrem
que tem sida e contrata Joe
Miller (D.Washington)
para processar a empresa.

Filadélfia

TVI 19:00

Depois de duas jornadas sem
vencer, os leões procuram
umavitória que lhes permita
continuar na corridapelo títu-
lo. Pela frente têmumaequipa
necessitadadepontos para
deixar a condiçãode “lanter-
navermelha” do campeonato.

SportingvsLeiria

MOV21:30

ChrisWilton éum jovem
eambicioso instrutor de
ténis que se envolve com
duasmulheres da alta
sociedade, o que conduz
à sua ascensão económi-
ca e social. Entre as duas
mulheres, torna-se vítima
daprópria encruzilhada...

MatchPoint
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Grande Lisboa

Almada
LUSOMUNDOALMADAFÓRUM
T.707246362

Corrupção (M/16)– 12:50, 15:35, 18:10, 21:40,

23:45 GangsterAmericano(M/16)– 13:30,

17:00, 21:00,00:15Hitman–Agente47
(M/16)– 12:55, 15:45, 18:35, 21:10, 23:30

UmaHistóriadeEncantar
VO(M/6)– 13:05, 16:05, 18:40, 21:25,00:00

OsRobinsons(M/6)– 10:30 (SóDom.)

Beowulf(M/12Q)– 13:15, 15:40, 18:15, 21:30,

00:05ENãoViveramFelizesPara
Sempre (M/6)– 11:00 (SóDom.), 13:25, 15:50,

18:05 Invasão (M/12) –21:10, 23:55

UmAzardoCaraças (M/16)– 12:50, 15:40,

18:20, 21:30,00:10

EsquadrãodeProvíncia (M/16)– 13:35,

16:15, 18:50, 21:25,00:00

UmaHistóriadeEncantarVP(M/4)–

11:00 (SóDom.), 13:40, 16:15, 18:45, 21:15

AEstranhaemMim (M/16)–23:45

Atirar aMatar (M/16)– 13:00, 15:20, 17:50,

21:45, 23:50

30DiasnaEscuridão (M/16)– 12:55, 15:55,

18:30, 21:35,00:20OMaravilhosoMundo
dosBrinquedos (M/12) – 13:20, 15:45, 18:20,

21:20, 23:35Elizabeth–A IdadedeOuro
(M/12) – 13:25, 16:00, 18:35, 21:35,00:10

Carcavelos
ATLÂNTIDACINET.214565653

AoAnoitecer (M/12) - 15:30,*18:15,21:30

Beowulf (M/12)–15:45, *18:30,21:45

*SábDomeFer

Cascais
LUSOMUNDOCASCAISHOPPING
T.707246362

Beowulf (M/12Q)–13:30, 16:20, 18:50,21:40,

00:15OsRobinsonsVP3D(M/6) -*11:00

OMalCasado(M/12)–12:40, 15:40, 18:10,

21:05 Guerra(M/16)–23:30 ENão
ViveramFelizesParaSempre(M/6)–

*11:00,13:40, 16:10, 18:40Corrupção(M/16)–

21:50,00:10

AmericanGangster(M/16)–12:50, 16:30,

21:00,00:20

UmaHistóriadeEncantarVO(M/6)–

13:00, 15:50, 18:30,21:10,23:50

OMaravilhosoMundodos
Brinquedos(M/6)–13:10, 16:00, 18:20

Elizabeth–A IdadedeOuro(M/12Q)–

21:20,00:00

PromessasPerigosas(M/16)–13:20, 15:30,

18,:00,21:30,23:40

*Dom

CASTELLOLOPES
CascaisVilla T.707220220

UmaHistóriadeEncantarVO(M/6) -

13:10, 15:30, 18:10,21:30,*23:50ENão
ViveramFelizesParaSempreVP(M/6) -

12:40Beowulf(M/12) - 15:10, 18:00,21:10,

*23:30GangsterAmericano (M/16) - 12:50,

16:40,21:00,*00:10 Control (M16)- 13:00, 15:40,

18:20,21:20,*00:00

PromessasPerigosas(M/16) - 13:20, 15:50,

18:30,21:40,*00:20

*SexaSáb

Lisboa
CINEMACITY
CampoPequenoPraçadeTouros
T.217981420

RatatuiVp(M/4) - *12:10, **16:15

AtirarAMatar (M/16) - 14:30, 18:35, 20:20,

22:25,00:10Hitman–Agente47 (M/16) -

***12:15, 14:15, 16:20, 18:15, 20:15, 22:20,00:15

Beowulf(M/12) - ***12:05, 14:25, 16:45, 19:05,

21:25, 23:45 GangsterAmericano (M/16) -

***11:30, 14:40, 17:50, 21:00,00:05

ENãoViveramFelizesParaSempre
VP(M/6) - *11:50, 13:55, **16:00, 18:05, 20:00

Corrupção (M/16) - 21:55, 23:55

UmaHistóriadeEncantarVO(M/6) -

*11:40, 14:00, **16:30, 18:50, 21:35,00:00

PromessasPerigosas (M/16) - ***11:55,

14:05, 16:05, 19:15, 21:40, 23:40 O
MaravilhosoMundodosBrinquedos
VO(M/6) - *11:45, 13:50, **15:55, 18:00, 20:05,

22:10

Dominó (M/16) -00:20

*PreçoReduzido–SábDomFeriados

**PreçoReduzido–TodososDias

***SóSábDomeFeriados

LONDREST.707220220

PromessasPerigosas (M/16) - 14:15, 16:30,

19:00, 21:30, *00:00

GangsterAmericano (M/16) - 14:00, 17:00,

21:15, *00:15

*SexaSab

LUSOMUNDOALVALADE T. 707246362

GangsterAmericano (M/16) - 13:25, 16:50,

21:00,00:20Atirar aMatar (M/16) - 13:20,

15:45, 17:50, 21:05, 23:30

UmaHistóriadeEncantar VO(M/6) -

13:35, 16:00, 18:35, 21:10, 23:40Hitman -
Agente47 (M/16) - 14:05, 16:20, 18:30, 22:05,

00:15ENãoViveramFelizesPara
SempreVP(M/6) - 13:15, 15:20, 17:30, 19:30

Elizabeth–A Idadeda Inocência
(M/12) - 21:35,00:05Beowulf(M/12) - 12:50,

15:30, 18:20, 21:20, 23:50

EsquadrãodeProvíncia (M/16) - 13:05,

15:55, 18:35, 21:15,00:00Corrupção (M/16) -

12:50, 15:30, 18:20, 21:45, 23:50

ConversasComoMeuJardineiro
(M/12) - 13:05, 15:35, 18:00, 21:55,00:15

OMaravilhosoMundodos
Brinquedos (M/6) - 13:55, 15:55, 18:10, 21:50

AEstranhaemMim (M/16) - 23:55

MichouemSarilhos (M/12) - 13:20, 16:10,

18:50EstrelaSolitária (M/12) - 21:30,00:10

Saawariya (M/12) - 12:55, 15:45, 18:40, 21:40,

00:25*ENãoViveramFelizesPara
SempreVP(M/6) - 11:00

*Dia02/12

LUSOMUNDOAMOREIRAS T.707246

362

UmaHistóriadeEncantarVP(M/4)–

*10:50,13:20, 15:50, 18:40, 21:20

EstrelaSolitária (M/12) –23:40

Beowulf (M/12Q)– 13:00, 15:30, 18:00, 21:40,

00:05GansterAmericano (M/16)–

13:40,17:00, 21:00,00:15

MichouemSarilhos (M/12) – 12:50, 16:00,

18:30, 21:10,00:00

PromessasPerigosas (M/16)– 13:50,

16:30, 19:00, 21:50,00:10ENãoViveram
FelizesparaSempre (M/6)– 13:05, 15:00,

17:10, 19:20

Corrupção(M/16)–21:30, 23:45

OMaravilhosoMundodos
Brinquedos (M/6)– 13:20, 15:20, 17:50, 20:50,

23:20

*Dom

MEDEIAFONTENOVAT.217145088

UmaHistoriadeEncantarVP(M/4) -

14:15, 16:45, 19:00, 21:45Beowulf (M/12Q) -

17:00, 19:15GangsterAmericano (M/16Q)

- 13:45, 21:30ParanoidPark (M/12)Emcom-

plemento:PorcaMiséria (M/12) - 14:00,

16:00, 18:00, 20:00,22:00

MEDEIAKING T.218480808

ParanoidPark (M/12)Emcomplemento:

PorcaMiséria (M/12) - 14:00, 16:00, 18:00,

20:00,22:00, *00:00AMortedoSenhor

Lazarescu (M/12) - 15:30, 18:30

LuzesnoCrepúsculo (M/16) - 13:45, 21:30,

*00:30Control (M/16Q) - 14:15, 16:45, 19:15,

21:45, *00:15

*Sex, SábeSeg

MEDEIANIMAS T.213574362

Eraserhead(M/16Q) - 14:30, 17:00, 19:30,

22:00

MEDEIASALDANHARESIDENCE
T.213 142223

UmaHistoriadeEncantarVO(M/6) -

13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20,00:30

Control (M/16Q) - 14:30, 17:00, 19:30, 22:00,

00:20OMaravilhosoMundodos
Brinquedos (M/6) - 14:00, 18:00

AOutraMargem (M/12Q) - 16:00, 20:00,

22:10,00:10GangsterAmericano (M/16Q)

- 15:00, 18:00, 21:30,00:30

TWINTOWERSGALERIAS
T.217249232

Hitman -Agente47 (M/16) - 14:20, 17:00,

19:30, 22:15,00:30Beowulf (M/12Q) - 13:10,

15:40, 18:20, 21:50,00:20American
Gangster (M/16) - 14:15, 18:00, 21:45

Corrupção (M/16) - 14:30, 16:45, 19:15, 22:00,

00:15Elizabeth -A IdadedeOuro
(M/12) - 13:20, 16:00, 18:50, 21:40,00:10

UCICINEMASELCORTE INGLÉS

T.707232221

OMalCasado (M/12) - 11:30, 14:00, 16:30,

21:40,00:25 TempodeValentes (M/12) -

19:05AoAnoitecer (M/12) - 14:00, 19:00,

23:45 Fados (M/6) - 11:30, 16:45, 21:30

OMaravilhosoMundodos
Brinquedos (M/6) - 11:30, 14:20, 16:25, 18:30,

*21:30, 23:35 Corrupção (M/16) - 11:30, 14:00,

16:00, 18:00, 20:00,22:00,00:00

Atirar aMatar (M/16) - 11:30, 14:10, 16:10,

18:10, 20:10, 22:10,00:10Hitman -Agente
47 (M/16) - 11:30, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00,

22:00,00:00UmAzardoCaraças (M/16) -

11:30, 14:00, 21:50 Invasão (M/12) - 17:00, 19:15,

00:30EstrelaSolitária (M/12) - 11:30, 14:00,

16:35, 19:10, 21:45,00:20UmaHistóriade
Encantar (M/6) - 11:30, 14:15, 16:40, 19:15,

21:35, 23:50 ENãoViveramFelizesPara
Sempre (M/6) - 11:30, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10

OReino (M/16) - 22:00,00:20AEstranha
emMim (M/16) - 11:30, 14:10, 16:40, 19:10,

21:50,00:20 AmericanGangster (M/16) -

11:30, 14:30, 17:45, 21:10,00:15

PromessasPerigosas (M/16) - 11:30,

14:05, 16:20, 18:30, 21:40,00:10

Elizabeth - IdadedeOuro (M/12) - 11:30,

14:05, 16:35, 19:05, 21:40,00:10

*EstasSessõesNãoSeRealizamDia04/12

SessãoMatinal SóAoDomingo -EstaSemanaDia

02DeDezembro

Oeiras
C.C.PALMEIRAST.214579144

A Invasão (M/12) – 15:15, 18:15, 21:30 -

Beowolf (M/12) – 15:30, 21:45

Corrupção (M/16)– 18:30

*DiadeSurf (M/4)– 14:00

*SábeDom

LUSOMUNDOOEIRASPARQUE
T.707246362

Elizabete -A IdadedeOuro (M/12) –

13:15, 16:00, 18:40, 21:20,00:10 UmaHistória
deEncantarVP (M/4)–*10:40, 13:10, 15:50,

18:30, 21:1030DiasdeEscuridão (M/16)–

00:20 Beowulf (M/12Q)– 13:00, 15:30, 18:10,

21:15,00:05ENãoForamFelizesPara
sempreVP(M/6)–*10:50, 13:05, 15:15, 17:25,

19:30A Invasão (M/12) –21:45,00:00

GangsterAmericano (M/16)– 13:30, 16:50,

21:00,00:15Hitman-Agente47(M/12) –

13:25, 16:20, 18:50, 21:30, 23:50

Corrupção (M/16)– 13:20, 16:30, 19:00, 21:40,

23:55*Dom

Sintra
CINEMACITYBELOURAT.219247643

UmaHistóriadeEncantarVP(M/6) -

*11:30, 13:50,**16:05, 18:20,21:40

Guerra(M/16)–00:00Beowulf (M/12) -

***11:35, 13:55, 16:15, 19:00,21:30,23:50

OGangdoPiVP(M/6) -*11:45, **16:45

GangsterAmericano (M/16Q) - 13:30,

18:30,21:35,00:40ENãoViveramFelizes
ParaSempreVP(M/6) -*11:40,**16:10

Dominó (M/16) - 13:35, 18:15,21:45,00:20

RatatuiVP(M/4)*11:55, **16:55

UmAzardoCaraças (M/16) - 14:15, 19:15,

21:55,00:35OMaravilhosoMundodos
BrinquedosVO(M/6) -*12:00, 14:20,**16:25,

18:50,22:00 Invasão(M/12) -00:05

Corrupção (M16) -***12:10, 14:05, 18:05,22:10

30DiasdeEscuridão(M/16) - 15:55,20:00,

00:10

Hitman–Agente47 (M/16) -***12:20,

14:30, 16:35, 18:40,20:35,22:30,00:25

*PreçoReduzido–SábDomFeriados

**PreçoReduzido–TodosOsDias

***SóSábDomEFeriados

Grande Porto

Maia
LUSOMUNDOMAIASHOPPING
T.707246362

UmaHistóriadeEncantarVP(M/4)–

*11:15, 13:45, 16:00, 18:25, 21:30, **00:00

Hitman–Agente47 (M/16)– 14:05, 16:10,

18:15, 20:20, 22:25, **00:30

Corrupção (M/16)– 13:30, 15:40, 17:50, 20:00,

22:05, **00:15

EnãoViveramFelizesSempreVP(M/6)

–*11:00, 13:20, 15:20, 17:20, **19:20

GangsterAmericano (M/16)–

21:20,**00:25

Beowulf (M/12Q)– 14:15, 16:35, 19:00, 21:50,

**00:15

*SábeDom **SexeSáb

Matosinhos
LUSOMUNDONORTESHOPPING
T.707246362

PromessasPerigosas (M/16)– 13:40,

16:20, 18:50, 21:30,00:20

ENãoViveramFelizesParaSempre
VP(M4)–*10:40, 13:00, 15:20, 17:40, 20:00

Corrupção (M16)–22:20,00:40

UmaHistóriadeEncantarVO(M/6)–

*10:20, 12:50, 15:40, 18:30, 21:20,00:10

Hitman–Agente47 (M/16)– 12:40, 15:00,

17:20, 19:40, 22:10,00:35

OMaravilhosoMundodos
Brinquedos (M/6)–*10:50, 14:30, 17:00, 19:20

AtéàMorte (M/16)–21:50,00:15

UmaHistóriadeEncantarVP(M/4)–

*11:10, 14:00, 16:40, 19:10

Elizabeth–A IdadedeOuro (M/12) –

21:40,00:30

GangsterAmericano (M/16)– 13:50, 17:30,

21:00,00:25

Beowulf(M/12)–13:30,16:00,18:40,21:10,23:50

OsRobinsons VP(M/4)–*11:00

*DomeFer

Porto
LUSOMUNDO-DOLCEVITAPORTO
707246362

UmaHistóriadeEncantar (M/6)– 13:10,

15:40, 18:20, 21:10, 23:40

ENãoViveramFelizesParaSempre
(M/6)–*10:40, 13:00, 15:10, 17:20, 19:30

Elizabeth–A IdadedeOuro (M/12Q)

–22:20

OsRobinsons (M/6)–*10:50

Beowulf (M/12Q)–13:30, 16:00, 18:40, 21:20,

00:10

Hitman–Agente47 (M/16)– 13:20, 15:30,

19:00, 21:30, 23:50

GangsterAmericano (M/16Q)– 13:50,

17:30, 21:00,00:30

UmAzardoCaraças (M/16)–13:40, 18:50,

00:20

OMalCasado (M/12) – 16:20, 21:40

HotFuzz–EsquadrãodeProvíncia
(M/12) 14:00, 16:40, 19:20, 21:50,00:35

*Dom

MEDEIACIDADEDOPORTO
T.226009164

PromessasPerigosas (M/16) - 14:30,

17:00, 19:30, 22:00

ParanoidPark (M/12)Emcomplemento:

PorcaMiséria (M/12) - 13:50, 15:50, 17:50,

19:50, 21:50

GangsterAmericano (M/16Q) - 15:00,

18:00, 21:30

Control (M/16Q) - 14:10, 16:40, 19:05, 21:40

MEDEIACINEESTÚDIODO CAMPO

ALEGRE
T.226063000

AcrossTheUniverse(M/12Q)-18:30,22:00

VilaNovadeGaia
LUSOMUNDO-GAIASHOPPING
T.707246362

NãoViveramFelizesParaSempre
(M/4)–*10:40, 13:00, 15:10, 17:20, 19:30

Elizabeth–A IdadedeOuro (M/12) –

21:40, **00:20

OMaravilhosoMundodos
Brinquedos (M/6)–*11:00, 14:30, 16:40, 18:50

OMalCasado (M/12) –21:00, **23:50

Beowulf (M/12) – 13:40, 16:20, 19:00, 21:50,

**00:35

UmaHistóriadeEncantar VP(M/4)–

*10:50, 13:20, 16:00, 18:40, 21:20, **00:00

Hitman–Agente47 (M/16)– 13:50, 16:10,

18:30, 21:30, **00:10

GangsterAmericano (M/16)– 14:20, 17:40,

21:10, **00:25

Atirar aMatar (M/16)– 14:00, 15:50, 18:00,

19:50, 22:00, **00:15

HoradePonta3 (M/12) – 13:10, 15:20, 17:30,

22:20, *00:40

Odette –LiçõesdeFelicidade (M/12) –

19:40

Corrupção (M/16)– 13:30, 15:40, 17:50, 20:00,

22:10, **00:30

*DomeFer **SexeSáb

UCIARRÁBIDA20T.707232221

PromessasPerigosas (M/16) - *13:00,

15:20, 17:40, 20:00,22:20,00:45

ENãoViveramFelizesParaSempre
(M/6) - *13:15, 15:30, 17:45, 20:00

ResidentEvil 3 –Extinção (M/16) - 22:15,

00:30

OMalCasado (M/12) - *13:10, 15:50, 18:35,

21:25,00:20

HoradePonta3 (M/12) - *13:30, 16:05,

18:40, 21:15,00:15

AEstranhaemMim (M/16) - *13:20, 16:00,

18:45, **21:30,00:25

AtéàMorte (M/16) - *14:20, 17:00, 19:40,

22:20,01:00

Guerra(M/16) -*13:35, 16:05, 18:45,21:25,00:15

30DiasdeEscuridao (M/16) - *13:25,

15:55, 18:35, 21:15,00:10

EsquadrãodeProvíncia (M/16) - *13:40,

16:30, 19:20, 22:15,01:00

UmAzardoCaraças (M/16) - *13:15, 16:10,

19:05, 22:00,00:55

Corrupção (M/16) - *13:50, 16:15, 18:40, 21:10,

00:15

Atirar aMatar (M/16) - *13:15, 15:25, 17:45,

20:05, 22:25,00:45

Elizabeth -A IdadedeOuro (M/12) -

*13:15, 15:55, 18:40, 21:25,00:25

EncontrosàsCegas (M/12) - *14:00, 16:20,

18:50, 21:20,00:05

UmaHistóriadeEncantar (M/6) - *13:45,

16:25, 19:10, 22:00,00:35

AmericanGangster (M/16Q) - *14:35,

18:00, 21:25,00:45

A Invasão (M/12) - *14:00, 16:15, 21:20,00:15

TempodeValentes (M/12) - 18:35

***RatatouiVp(M/4) - *13:15, 15:55

SemReservas (M/6) - *13:50, 16:20, 18:50,

21:25,00:20

OMaravilhosoMundodos
Brinquedos (M/6) - *13:05, 15:20, 17:35, 19:50,

22:10,00:30

Hitman–Agente47 (M/16) - *13:00, 15:15,

17:40, 20:05, 22:30,01:00

*SessõesExibidas EntreQuintaESegunda-Feira,

Inclusivé

**Dia04/12ASessãoDas21:30NãoSeráExibida

***EsteFilmeSóÉExibidoNoSábado01/12e

Domingo02/12

Cartaz

Cinema

Umpintorparisiensedecide
retornara casaondenasceu,
no interiordeFrança, onde
reencontra poracasoum
amigode infância.

Realizador: JeanBecker
Género:comédia

ConversasCom
oMeuJardineiro

David Cronenberg explora
amente, o físico e a fortuna
de umhomemcuja verdadei-
ra natureza pode nunca vir a
ser revelada.

Realizador:DavidCronenberg
Género: thriller/drama

PromessasPerigosas
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Grande Lisboa
Lisboa

Teatro
CasinodeLisboa
AlamedadosOceanos, lote1.03.01.
ParquedasNações. T.218929000
MontyPythoncomAntónioFeio,
JoséPedroGomes,MiguelGuilherme,
BrunoNogueiraeJorgeMourato.
De ter.asáb.às22hedom.às17h.

TeatroAberto
PraçadeEspanha.T. 213880089
SweeneyTodd-OTerrívelBarbeirode
FleetStreetDeStephenSondheim.
Dequa.asáb.às21h30edom.às16h.
Até30Dez.

TeatrodaComuna
PraçadeEspanha. T. 217221770/6
DentadasEnc.deIsabelMedina
Deter.asáb.às21h30.Dom.às17h.
Até20Dez.

TeatroMunicipaldeAlmada
Av.Prof.EgasMonizT. 212739360
QuefareiComEsteLivro
DeJoséSaramago.Enc.deJoaquim
Benite.Até21Dez.

TeatroMundial
R.MartensFerrão,12-AT.213574089
OCavaleiroAndanteeaCordoSol
Enc.deMarcantonioDelCarlo.Qui.asáb.
às21h30.Dom.às17h.Até23Dez.

TeatroNacionalD.Maria II
Pç.D.PedroIV. T. 213250831
DarwinnoJardim
Ter.adom.(sobmarcação)Até31Dez.
SweeneyTodd

SalaAzuldoTeatroAberto.Até31Dez.
ABoneca
SalaEstúdioTNDMII.Até16Dez.
SonhodeUmaNoitedeVerão
SalaGarrett.Até30Dez.

TeatroTivoli
Av.Liberdade,182 T.213572025
UmaColherdeCadaVez!Ter.asex.às
11h.Sáb.edom.às16h.Até31Dez.
Footloose ,oMusicalTer.asáb.às
21h30.Dom.às18h30.Até31Dez.

Exposições
CaixaGeraldeDepósitos
Av.JoãoXXIT.707242424
PortoCartoon:AGlobalizaçãono
HumorTodososdiasúteisdas8hàs
20h30.Até3Dez.

CasaFernandoPessoa
CâmaraMunicipaldeLisboa-RuaCoelho
daRocha,Nº16T.213913275
NirvanadeCarteiroEnsaioFotográfico
baseadonaObradeFernandoPessoa.
Até11deJaneiro.

CasaMuseudaFundaçãoMedeirose
Almeida
RuaRosaAraújo,41T.213547892
IntromissõesFotografiasdeEduardo
Nery.Seg.asex.,das13hàs17h30.Sáb.,
das10hàs17h30.Até9Fev.

CasaMuseuDr.AnastácioGonçalves
Av.5deOutubro,6/8T.213540823
OlharesCruzadosSobreArteeIslão
Ter.das14hàs18h.Quar.adom.,das10h
às18h.Até2Mar.

CiDiarte-GaleriadeArte
R.daEscolaPolitécnica,69
T.213478145

PedroChorãoExposiçãodePintura
Ter.aquin.das13h30às19h30.Sex.esáb.,
das13h30às23h.Até8Dez.

Culturgest
R.ArcodoCego,Ed.CGDT.217905155
TheAtlasGroup1989-2004
Seg.asex.,das11hàs19h.Sáb.edom.,das
14às20h.Até30Dez.

Fnac
C.C.Colombo
ASidaVistaPelosOlhosdosOutros
Dia1Dez.

FundaçãoArpadSzenes-Vieirada
Silva

PraçadasAmoreiras,56/58
T.213880044
VieiradaSilvaDeseg.asáb.das11hàs
19h,dom.das10hàs18h.Até17Fev.

FundaçãoCalousteGulbenkian
AvenidadeBerna,45A.T.217823000
OsGregos:TesourosdoMuseuBenaki,
Atenas.GaleriadeExposiçõestem-
poráriasdoMuseuCalousteGulbenkian.
Até6Jan.

Galeria111
R.Dr. JoãoSoares,5-BT. T. 217977418
AntónioOlePintura,Desenho,Fotografia
Seg.asáb.,das10hàs19h.Até12Jan.

GaleriaCarlosCarvalho
R. JolyBragaSantos,Lt.FT. 217261831
Eu-Do-EuDeSofiaArealSeg.asex.,das
10hàs19h30.Sáb.das12hàs19h30.
Até31Dez.

GaleriadeArtedoCasinodoEstoril
Pç. JoséTeodorodosSantos
T.214667700
XXISalãodeOutono-Douro/Duero
Pintura,Desenho,FotografiaeEscultura
Até15Jan.

GaleriadeArtedeSãoBento
R.Machadinho,1T. 213974325
CarlosCalvet
Seg.asex.,das11hàs19h30.Sáb.,das
15h30às19h30.Até31Dez.

GaleriadeExposiçõesdaDGAJ
Av.5deOutubro,125T.217906440
ExposiçãoColectivadePinturae
ExculturaDeMargaridaAreiaseUschi
ClemenseFranciscoVilaça
Seg.asex.,das09hàs17h.Até31Dez.

GaleriaEuroarte
R.RodrigodaFonseca,107-C
T.213854069
ACaçaeoCampoDeváriosartistas.
Seg.asex.,das10h30às19h.Qua.esáb.,
das11hàs19h.Até15Dez.

GaleriaJoãoEstevesdeOliveira
R. Ivens,38T.213259940
ExposiçãodeJuliãoSarmento
Seg.,das15hàs19h30.Deter.asáb.,das
11hàs19h30.Até19Jan.

GaleriaMunicipalPalácioRibamar
AlamedaHermanoPatrone
T.214408358
HistóriasBíblicasDeBranislav
Mihajlovic.Deter.adom.,das13hàs18h.
Até9Dez

GaleriaQuadradoAzul
LargodosStephens,4T.213476280
PeintureArchitectureSculture
PolitiqueDeHugoCanoilas.
Ter.asáb.,das13hàs20h. Até8Dez.

GaleriaPalácioGalveias
CampoPequenoT.217971326
GeorgesRousseExposiçãodeFotografia.
Ter.asex.,das10hàs19h.Sáb.edom.,das

14hàs19h.Até3Fev.

Groupama.Arte
Av.deBerna,24D
T.217923187
ExposiçãodePaulMathieu
Seg.asex.,das08h30às18h30.Até7Dez.

MuseuColecçãoBerardo
Pç.doImpérioT.213612637
RunningWindow
DeJorgeSantos.Até6Jan.
UmTeatroSemTeatroCo-produção
comoMuseudeArteContemporâneade
Barcelona.Até17Fev.

MuseudaCidade
PavilhãoBranco-CampoGrande
T.217513200
CrudeExposiçãodePedroValdezCardoso
Ter.adom.,das10hàs18h.Até13Jan.

MuseudaElectricidade
Av.Brasília–Ed.CentralTejo.
T.210028184
ATerraeaGente Deter.adom.,das10h
às18h.Até16Dez.

MuseudoChiado
RuaSerpaPinto,4T.213432148
ArteVideo1965-2003
Ter.adom.10hàs18h.Até7Jan.

MuseuNacionaldeArqueologia
PraçadoImpérioT.213620000
ReligiõesdaLusitânia.Loquuntur
SaxaGaleriaOriental.Ter.adom.,das10h
às18h.Atéaofinaldoano.

MuseuNacionaldeEtnologia
Av. IlhadaMadeiraT.213041160
AtravésdosPanosTerçasdas14hàs
18h.Quar.adom.,das10hàs18h.
Até30Dez.

MuseuNacionaldeHistóriaNatural
R.EscolaPolitécnica,58
T.213921800
BorboletasAtravésdoTempo
Terçasasex.,das10hàs17h.Sáb.edom.,
das11hàs18h.Até16Dez.

OceanáriodeLisboa
EsplanadaD.CarlosI -DocadosOlivais
T. 218917002/06
MonstrosMarinhos–OsOceanosno
TempodosDinossauros
Todososdiasdas10hàs20h.Até2008.

PalácioNacionaldaAjuda
Lg.daAjudaT.213637095
BelaSilva-EsculturaCerâmica
Seg., ter.,quin., sex., sáb.edom.
Das10hàs17h.Até 16Dez.

PavilhãodoConhecimento
ParquedasNações,Alamedados
OceanosT.218917100
KnojoTer.asex.,das10hàs18h.
Sab.,dom.eferiados11hàs19h.
Até24deAgostode2008.

VeraCortês,AgênciadeArte
Av.24deJulho,54-1ºEsq.
T.213950177
RestodeCatarinaDias.Ter.asex.,das11h
às19h.Sab.das 15hàs20h.Até22Dez.

Almada
IMARGEM
R.TorcatoJoséClavine,19-Pragal
TerritóriosUrbanosFotografiadeLuís
Aniceto.Ter.sex.esáb.das14h30às18h.
Qui.das9h30às13h.Até22Dez.

Grande Porto
Porto

Teatro
TeatrodoBolhão
Pç.CoronelPacheco,1-T.222089007
FadaOrianaTer.asex.,às10h30e14h30,
sáb.às21h30edom.às16h.De 11a22Dez

Exposições
Árvore-CooperativadeActividades
ArtísticasR,.AzevedodeAlbuquerque,1

T.222076010

IsabelPadrãoeRobertoMachado
ExposiçãodePintura. Até4Dez.

CACECulturaldoPorto
RuadoFreixo(antigaCentralEléctrica)
ExposiçãodeArtistasConcorrentesao
PrémioEDPNovosArtistas2007
Todososdias. Até15Jan.

CentroPortuguêsde
Fotografia/Direcção-Geral
deArquivos
Ed.daCadeiadaRelaçãodoPorto
CampoMártiresdaPátria
T.222076310

TestemunhosdoTempoFotografiasde
FlorGarduno.Ter.asex.,das10hàs18h.
Sáb.,dom.efer.,das15hàs19h.Até16Março.

NightOrderFotografiasdeJoãoLeal
Ter.asex.,das1ohàs18h.Sáb.,dom.
efer.,das15hàs19.Até16Março.
FastCityeDaysofNightDeMorten
Anderse.Ter.asex.,das1ohàs18h.Sáb.,
dom.efer.,das15hàs19.Até16Março.

FaculdadedeBelasArtesdoPorto
Av.RodriguesdeFreitas,265
T.225192427

JardimIlustrado
Até25Jan.

FórumdaMaia
NúcleoCentraldoConcelho
T.229408643

WorldPressPhotoExposiçãoMundialde
Fotojornalismo.Dom.asex.,das15hàs19h.
Sáb.das15hàs19hedas21hàs23h.
Até6Dez.

GaleriadaCulturgestdoPorto
Av.dosAliados,104T.222098116

DoWhatYouHaveToDoe
TurnAroundDeLuísaCunha.
Deseg.asáb.das10hàs17h45.Quintadas
13hàs17h45. Até22Dez.

GaleriaAlvarez
Av.daBoavista,707T.226065771
OtomePinturadeCatarinaLiraPereiraDe
seg.asáb.,das15hàs20h. Até31Dez.

MuseudeSerralves
RuaD.JoãodeCastro,210
T.226156500

ACriaçãodoMundoTer.adom.eferia-
dosdas10h-20h.Até30Dez.
RobertRauschenberg:Travelling1970-
1976Ter.adom.eferiadosdas10h-20h.
Até30Mar.
ColecçãodaFundaçãodeSerralves
Escultura.Ter.adom.,eferiadosdas10h-
20h.AtéJaneiro
LúciaNogueiraEscultura, Instalação,pin-
turaedesenho.Ter.adom.eferiados,das
10hàs20h.AtéJaneiro.

MuseuNacionalSoaresdosReis
R.D.Manuel II -PaláciodasCarrancas.
T.223393770

Obras-PrimasdaCerâmicaJaponesa
CerâmicaTer.das14hàs18h.Qua.adom.,
das10hàs18h.Até12Dez.

MuseuNacionaldaImprensa
Estr.Nacional108,206
T.225304966

IXPortoCartoon-WorldFestival.
Váriosautores.Todososdiasdas15h
às20h. Até31Dez.
Portugal-Brasil:AFugadoSucesso.
Instalação.Artistas:EduardoGrosso
(Brasil),AcáciodeCarvalho(Porto).
Todososdias,das15hàs20h.Até31Dez.
Tango.
Cartoon.MarlenePohle.
Todososdias,das15hàs20h.Até31Dez.
MemóriasVivasdaImprensa.
ExposiçãoPermanenteTodososdiasdas
15hàs20h.

PaláciodeCristal
RuaD.Manuel II
T. 225430360

LeonardodaVinci-OGénio
Todososdias,das10hàs22h.Até27Jan.

Salas

Cartaz

SERVARTES,PORTO

Umaexposiçãocolectiva
de ilustraçãodaFaculdadede
Belas-ArtesdaUniversidadedo
Porto.Aexposiçãoprivilegiaa
ilustraçãodeautor,ondeotex-

toouaencomendaédelegado
paraumsegundoplano.As
imagenssãonarrativas,usando
comoagregadorcomumuma
ideiaqueencontranoJardim
umespaçodereflexão.

Jardim Ilustrado

PUB
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>Arena

>Vida artista
>Joaquín no
Bairro Alto
Numa operação de
charme para promover
os seus próximos
espectáculos em Portugal,
o bailarino espanhol
de flamenco Joaquín
Cortés esteve a tomar
o pequeno-almoço com
fãs e repórteres no Hotel
do Bairro Alto, em Lisboa.
O bailarino, também
sobejamente conhecido
pelas suas inúmeras
conquistas no universo
feminino, estará no
próximo dia 14 de
Dezembro no Campo
Pequeno, em Lisboa e, no
dia seguinte, no Pavilhão
Multiusos de Guimarães.
Cortés traz, desta vez, a
Portugal, o espectáculo
Mi Soledad, fazendo-se
acompanhar por 12
elementos, entre músicos
e cantores. De destacar
que esta nova visita do
espanhol a terras lusas
tem o apoio oficial do
Meia Hora.

>Faraós gostam de cinema
Com a sua coolness habitual, o actor americano
Harvey Keitel segura serenamente o prémio
honorário que lhe foi merecidamente atribuído
na cerimónia de abertura do Festival Internacional
de Cinema do Cairo. Já na sua 31ª edição, o festival
de Sétima Arte realizado no país dos faraós será este
ano dedicado ao falecido cómico egípcio, o actor
Naguib al-Rihani, grandemito do cinema da região.

>Queres brincar comigo?
Tal e qual dois gaiatos com um brinquedo novo,
oministro dos Negócios Estrangeiros francês
Bernard Kouchner (à direita) mostra ao seu
congénere alemão, Frank-Walter Steinmeier
(à esquerda), o seu Apple iPhone. Mesmo em
momentos delicados como a Conferência de
Annapolis (para desbloquear o processo de paz
noMédio Oriente) é possível descontrair.

HÁQUE TIRAR PARTIDO DAS
ESPECIALIZAÇÕES
Umatiradorverificaafiabi-
lidade do vidro à prova de
bala de um carro blindado
numa oficina especializada
em segurança automóvel,
situadana cidade brasileira
deItaquaquecetuba,acerca
de 40 quilómetros de São
Paulo.Comtodaaviolência

efaltadesegurançapresen-
tenarotinadiáriadoIraque,
o país do Médio Oriente
tornou-se num mercado
muito apetecível para as
companhiasdeblindageme
segurança brasileiras, há
muito tempo habituadas a
criar produtos adequados
para cenários de guerrilha
urbana.

MadeinBrazil

MAURICIOLIMA /AFP

SAULLOEB /AFP

JOSÉFRADE

>Só para aficcionados
Empresários emilionários de todo oMundo
vão estar amanhã atentos ao leilão de trufas,
um fungo apreciadomundialmente e que terá
como ponto alto a venda de uma trufa branca
de quilo emeio emMacau. O leilão, certificado
pela Christie’s, vai decorrer em simultâneo em
Macau, Londres e Florença durante hora emeia.

AMROMARAGHI /AFP
>Pequenos luxos
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Fórum

HORIZONTAIS: 1 - Peugadas. Cama-
reira (pl.).2 -Danificaçãodequalquer
natureza.Revistodearmadura.3 -Tri-
turas. Bolo chato e circular de farinha
de arroz e azeite de coco, usado na
Ásia.4-Existes.Amaremextremo. 5
- Quebra. Altar cristão. 6 - Contr. do
pron.pess. tecomopron.pess.o.Cor-
roera. Amerício (s. q.). 7 - Nome pró-
priomasculino.Todaaespéciedeser-
viço em que se emprega a guarnição
dequalquernavio.8 -Cercarcomfios
de arame.Aquelas. 9 -Grandemassa
de água salgada. Tomo notas. 10 -
Caução ou garantia de pagamento de
uma letra de câmbio consignada na
mesma letra.Sulcaram.11 -Plano.Au-
tenticara com o visto.

VERTICAIS: 1 - Estacione. Maquinar.
2 - Nome de uma planta labiada, vi-
vaz com base lenhosa (pl.). Enfeitava
comobjectosdeouro.3 -Chiste (fig.).
Entidade aquática (pl.). 4 - Dedicar
cuidados a. Tecido fino comoescumi-

lha.5 -Gritos aflitivos. Áspera (pl.). 6
- Sociedade Anónima (abrev.) Avivar
o fogo. Avenida (abrev.). 7 - Dei ade-
sãoa.Nomeprópriomasculino.8-Pa-
lavra havaiana que designa lavas ás-
peraseescoriáceas. Infrutescênciado
ananaseiro. 9 - Enfurecera. Além dis-
so. 10 - Presta auxílio a. Amarrar. 11 -
Produziram som. Adição.

SOLUÇÃODO JOGO ANTERIOR:
HORIZONTAIS: 1 - Ama. Pragana. 2 -
Moca. Afilar. 3 - Areia. Imita. 4 - Rer.
An. Sá. 5 - Inodora. 6 -No. Armim. Ar.
7 - Rasaria.8 -Cá. Em. Ari. 9 - Somai.
Malar. 10 -Rapara.Moda. 11 -Amoro-
so. Som.
VERTICAIS: 1 -Amarina. Sra. 2 -Mo-
reno. Coam. 3 - Acero. Campo. 4 - Ai.
Da.Aar.5 -Orreiro.6 -Rá.Armam.As.
7 -Afinais.8 -Gim.Má. Am. 9 -Alisa.
Ralos. 10 -Nata. Airado. 11 -Ara. Traí-
ram.

Onovoaeroporto

1.A solução Portela+Montijo pode
servir o país durante mais 10 anos,
masnãoo servirádaqui a 20.Temos
dedefinir,agora, alocalizaçãodeum
novo aeroporto, nãoporque seja ur-
gente, mas porque é absolutamente
necessário conhecer esta localiza-
ção para estudar e resolver conve-
nientemente os difíceis problemas
da nossa futura rede ferroviária de
bitola europeia. Enquanto não defi-
nirmos a localização do novo aero-
porto,ofuturodopaísemmatériade
ordenamento do território é um
ponto de interrogação e somos um
país em suspenso. O nosso proble-
ma, neste momento, é o de investir

na base doMontijo para a transfor-
marnumterminalparacompanhias
low cost, como parece recomendar
o estudo da UCP, ou o de investir
numaprimeirapistadeumaeropor-
to em Alcochete que poderá resol-
ver todos os nossos futuros proble-
masaeronáuticos.Seonãofizermos,
daqui a 20 anos, estaremos inevita-
velmenteatrofiados faceàEspanha,
queestámuitoavançadanaconstru-
ção de um novo aeroporto a sul de
Madrid que terá quatro pistas.
ANTÓNIOBROTAS, professor jubilado do IST

2. Respeitando todos os pareceres
técnicos (embora ache que esta
questão serápolítica, tal comodisse
oministroMárioLino,aliáscomoto-

dasasquestõesultimamentedecidi-
das neste País, em que mais não vi-
sam do que interesses económicos
dealgunsemdetrimentodointeres-
se geral dos portugueses), julgoque
a opção Alcochete será a melhor.
Tem óptimas acessibilidades, está
perto de Lisboa, numa zona óptima
decomércioe,mais importante, será
bem mais barato do que qualquer
uma das restantes opções. Sendo
aquelesterrenospertencentesaoEs-
tado, não haverá ali especulação
imobiliáriaeoutras(paramuitosdos
nossos ex que investiram em terre-
nosnaOta,por issoaquelesautarcas
pedemindemnizações... Sóvistoem
Portugal), logo será amelhor.
SARAANTÓNIO

Leitores

SudokuPalavras Cruzadas Grau de dificuldade: •••

Ficha Técnica

Horóscopo

Hojeteráumpoderdepersuasãotãogrande
quefacilmenteconvenceráoseuchefedeque
arazãoestádoseu lado.Vaiverquetudoao
seuredorirá rolarsobreesferas.

OconflitoentreaLuaeVénusvai trazer-lhe
ummomentomenosharmonioso,umapalavra
maldita,oumal-entendida,umacompraouum
gastomenos justificado.

Depoisda tempestadevemabonança.
Cuidadocomasuatendênciaparaacalentar
quimeras,porquearealidadepoderáseroutra.
Procuredormirmaisumpoucoedescansar.

Assuasemoções interferirãonoseuraciocínio
lógico.Podever-seabraçoscombastantesdis-
cussõeseterpoucavontadedetrabalhardevido
àtensãoquesente.

ALuaeMarte, emboarelação,poderãobenefi-
ciarumaatitude,umaviagemouapenasuma
pequenadeslocação,umaconquistaoupropor-
cionarem-lheummomentodeboadisposição.

Diaparticularmentesensívelparaumtransbor-
dardesentimentoseemoções.Poderáencon-
trareconamanifestaçãodosmesmos,mas
acautele-seemnãoosgeneralizar.

Asuanecessidadedesegurançaestará
naordemdodia.Arelaçãocomosoutros
ouomedodeperderosobjectospodem
aumentarassuas inseguranças.

ALuaencontra-seemTrígonocomPlutão:
éumdiaemqueosseussentimentose
emoçõessãomuito intensos,estimulando
aomesmotempoasuasensibilidade.

Hoje inspiraráaosoutrosumaconfiançanatural,
peloqueoprocurarão.Sentir-se-á realizado,mas
maisaindasecomeçarpordartambématenção
asipróprio.

Oseu ladosensível, todososseussentimentos
eemoçõesestarãomaisà flordapele.Nãose
prendacompormenores.Dêmaioratenção
àquiloqueérealmente importantenasuavida.

Organizetudoemcasa,poispoderásurgirum
projecto,umapequenaviagemouumanotícia
inesperadaqueopoderáafastardo lar.Prepare-
-se, ainda,paraalgumascoincidências...

Capacidadederemodelarumasituaçãooude
criarumplanoconcisoeprofundo para transfor-
marumarelação,umadadasituaçãodopassado,
sobretudonaesfera familiar,masnãosó.
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Touro 21ABR/20MAI Leão 21JUL/22AGO Escorpião 23OUT/21NOV Aquário 21JAN/19FEV

Gémeos 21MAI/20JUN Virgem 23AGO/22SET Sagitário 22NOV/21DEZ Peixes 20FEV/20MAR

Paulo Cardoso

ADirecção reserva-se o direito de editar as cartas recebidas

www.paulocardoso.com * Tel: 213 433 410

Este espaço é seu. Partilhe as suas opiniões escrevendo parameiahora@meiahora.pt

A
G

.F
ER

IA
Q

U
E

TítuloRegistadonoI.C.S.nº125200PROPRIEDADEMetroNews,Publicações,SAEmpresaJornalísticanº223575Matrículanº17327/20041223daConservatóriadoRegistoComercialdeCascais.NIPC505434229 CONSELHODEADMINISTRAÇÃOAntónioStilwellZilhão,Francisco

PintoBarbosa,GonçaloSousaUva,LaurentinaMartinseLuísSantanaDIRECTORSérgioH.CoimbraCHEFEDEREDACÇÃOAnaKotowiczEDITORESMartaMoreira,LídiaBulcãoREDACÇÃOMargaridaCaseiro,CristinaEspada,VanessaConde,MariaNobre,JoãoAndradeCosta,Magalhães

Afonso(CoordenadordeDesporto),DiogoTorgalFerreira,AnaFilipaBaltazareManuelaManique(assistente)eSílviaLobo(revisora);PAGINAÇÃORobinPerry(editora),SóniaSantos(editora-adjunta), JoanaMiguéisePedroFernandesREDACÇÃOPORTOAnaBulhosaeRaquelMadureira

FOTOGRAFIAJoãoCortesão(colaborador),LuísAnicetoCOLABORADORESSofiaCastel-BrancoeJoãoMagalhãesCOLUNISTASHelenaSacaduraCabral,ManuelFalcão,LucianoAmaraleMariaFilomenaMónica,AdrianoLisboa,GermanodeSousa,HenriqueBurnay, JoaquimJorge,Paulo

Mascarenhas,SanchaTrindadePROJECTOGRÁFICOCarlesDurán-GrupoCyanMARKETINGAnaBarbado,AlexandraCayolla,RitaSobraleVanessaBarradasmarketing@meiahora.ptDEPARTAMENTOCOMERCIALRuiNunes(director)Tel.:214241439,LISBOAAnaSilveiraTel.:214241

437eRicardoBranco(directoresdeconta)Tel | 214241436Fax|214174206, JoanaSantana (directos), LuísFilipe (directos), Sarad’Almeida (assistente)PORTOTiagoMedeirosTel.: 225322317REDACÇÃOEstradadaOuturela, 118 Holanda -EdifícioHolanda/2790-114Carnaxide

Tel.214241430ENDEREÇOELECTRÓNICOmeiahora@meiahora.ptCHEFEDEDISTRIBUIÇÃOJoséMagalhãesPERIODICIDADEDiáriaDISTRIBUIÇÃOGratuita IMPRESSÃOSogapal,Av.Cavaleiros,35,PorteladaAjuda-Linda-a-Velha-2795-626Linda-a-Velha,DepósitoLegalnº260651/07.

Contacte a redacção: 214 241 430

Escreva&LeiaHistória
OMeia Hora tem livros para ofere-
cer a quem escrever amelhor car-
ta da semana. Os tex-
tos podem ser sérios
ou jocosos, de análise
ou simples obser-
vação, sendo o tema
livre. Os textos envia-
dos não podem ultra-
passar os 1500 carac-
teres (com espaços)
e devem ser enviados
em documentoWord
parameiaho-
ra@meiahora.pt até 6
de Dezembro de 2007.

O autor domelhor texto receberá
o livro assinalado em baixo e será
publicado no jornal em data opor-

tuna. Não se esqueça
de colocar o seu ende-
reço postal para envio
do livro e enviar uma
nota autorizando-nos
a publicar o seu co-
mentário. Obrigado.

Título: InfantasdePortugal,
Rainhas emEspanha
Nºdepáginas:328+24
Extratextos
Editora:AEsfera dos Livros

Passatempo



>MeiaNoite 30deNovembro é o 234º dia do ano: faltam31 para acabar o ano. Luaminguante

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Bin Ladenexige
aoseuropeusque
deixemoAfeganistão

Última Hora

AnaKotowicz, chefe de redacçãoEntrevista

Amaior feiradearteabriunestepequenoestadodoMédioOriente soboolhar atentodeváriosvisitantes,
comoestequeolhaparaaobradePabloPicasso “CabeçadeMulher” (1953), ali à vendaporunsmeros
4000000dedólares.A feiramostramaisde trêsmil obrasdearte, entrepinturaeesculturae fotografia

DUPLORETRATO
KARIMSAHIB/AFP

Coisas

Nunca fiz o culto dosmortos.
Não visito cemitérios, não
ponho flores emcampas e só
vou a funerais quanto é absolu-
tamente necessário. Talvez por
isso não perceba (embora ten-
te) porque tantas famílias se
opõemaautópsias e – pior,
muito pior – à doação de
órgãos.Vem isto apropósito da
notícia que hoje se avançaneste
jornal de que onosso país só
não temmais não-dadores por
falta de conhecimento da lei.
Porque se os portugueses a
conhecessem, a lista provavel-
mente dispararia. Ora, para
quemnão saiba, a legislação
deixa bemclaro que todos nós,
depois demortos, somos po-
tenciais dadores.Quemnão
quiser sê-lo tembomremédio:
emvidadeve registar-se na lis-
ta dos que queremseguir para
apróximavida comocorpinho

intacto. Até aqui, estamos todos
de acordo.Mas namesmanotí-
cia percebemos que quando a
família recusa a extracção de
órgãos do ente querido, osmé-
dicos fechamos olhos à lei. Não
está aqui emcausa se o gesto é
bonito ounão – até pode ser –
mas háumaquestãomuito
mais importante. E se o defunto
até queria ser dador e, na hora
da suamorte, a família vemdi-
zer o contrário?Numdejà vu
lembro-medahistória deTerri
Schiavo, de quemomarido ga-
rantia que ela não quereria ficar
ligada aumamáquina, enquan-
to os pais recusavamdesligar a
tomada.Adecisão acaboupor
ser tomadanos tribunais.
Mas quando é um transplante
de órgãos que está emcausa,
nenhumavidapode dar-se ao
luxo de esperar pela justiça
rápidaque se faz emPortugal.

Osmeusórgãossãoos teusórgãos

Mundo

“Ficocontentecomofactodeaspessoasgostaremdeste trabalho”

Este disco foi encomendado pela
Trienal deArquitectura e o pedi-
do era no sentido de fazermúsica
relacionada coma arquitectura.
Reparei a dadomomento que os
termos que os arquitectos utili-
zamentre eles sãomuitos co-
muns, coincidentes até, comos
que nós,músicos, usamos. Achei
graça e peguei logo nalguns
desses termos (espaço, linhas
contínuas, descontínuas, silêncio,
ruído…), que acabarampor se tor-
nar pontos de partida.

É unânime que a suamúsica
atingiu um pico dematuridade.
Concorda?
Fico contente como facto das
pessoas gostaremdeste trabalho.
Agora ele deve seguir a sua vida, a
vida de umdisco de jazz, que é
mais demorada e nem sempre
muito visível em todos escapara-
tes. Irá caminhando. Até agora

tem corrido beme há, inclusiva-
mente, o interesse de alguns
agentes empromover o trio fora
de Portugal.

A opção pelo trio clássico foi lo-
go inicial ou foi tomando forma?
Escolhi logo. Inicialmente, era
umaproposta paramimcomo
pianista,mas na altura tinha aca-
bado de fazer umdisco piano so-
lo. Alémdomais tinha a ideia de
fazer alguma coisa em trio. Já
tinhamos tocado,mas nunca gra-
vado.

Irão para a semana tocar exacta-
mente este Espaço a Angola.
Sim.De repente numa semana
tenho quatro concertos. Tocamos
noOlgaCadaval, depois vou fazer
umconcerto como Sassetti, e
então partiremos paraAngola.
Depois ainda tocamos dia 8 no
Porto, naCasa daMúsica.AFB

O pianista e compositorMário
Laginha dá esta noite um concer-
to no Centro Olga Cadaval, em
Sintra. Consigo levará o contra-
baixista BernardoMoreira, o ba-
terista Alexandre Frazão e o seu
último álbum, “Espaço”

Vai ser a primeira audição públi-
ca deste reportório em Lisboa?
Sim, na verdade, desde o lança-
mento, emque o apresentámos
ao vivo naCulturgest, não o vol-
támos a tocar aqui.

Este foi um projecto diferente...

O chefe da rede terrorista Al-
-Qaeda,OsamabinLaden, exi-
giu ontem aos europeus que
cessem a sua intervenção no
Afeganistão ao lado dos Esta-
dos Unidos, numa nova grava-
ção áudio divulgada pela ca-
deia de televisão Al-Jazira.
O chefe da Al-Qaeda afirmou
denovoser“oresponsável”pe-
losatentadosdo11deSetembro
de 2001, nos Estados Unidos.
Bin Laden acusou também os
paísesqueparticipamnaguer-
ranoAfeganistãode“atacarem
asmulheres,ascriançaseosci-
vis”. Segundo ele, “o avanço
norte-americano está a perder
terreno. Eles vão voltar para
casa”, acrescentou.

Cadilhe criticaOE
para 2008por não
aliviar a carga fiscal
Oex-ministrodasFinançasMi-
guel Cadilhe criticou ontem o
Orçamento do Estado (OE)
para 2008, por considerar que
“erra e reincide” ao não aliviar
a carga fiscal, prejudicando
ainda mais o ciclo económico.
Cadilhe defendeu que “baixar
a carga fiscal liberta recursos
dosectorprivado”,permitindo
obter mais receitas. “Erra e
reincidequandonãodesagrava
a carga fiscal”, quando deveria
antes privilegiar “políticas an-
ticíclicas”. O economista con-
sidera que, em clima de reces-
são, nunca sedeve subir os im-
postos. E, na sua opinião, à luz
do novo pacto de estabilidade
e crescimento, “Portugal está
há anos em recessão grave”,
apesar de “nem os eurocratas
nem os políticos” o dizerem.
Por outro lado, Cadilhe consi-
derou que oOE também “erra
quando olha só para o défice
total e não para o estrutural”.

Muçulmanos
lusófonos reúnem-se
para o ano emLisboa

Representantes muçulmanos
lusófonos reúnem-se emFeve-
reiro de 2008 na capital portu-
guesa,numainiciativadoInsti-
tuto de Ciências Sociais, da
Universidade de Lisboa, disse
ontemfontedaorganização,ci-
tadapelaagênciaLusa.Ainicia-
tiva será a primeira do género
em termos de religião e permi-
tiráainvestigadoreseacadémi-
cos dos Estados de língua ofi-
cial portuguesa “debaterem as
questõesrelacionadascomoIs-
lão nesses países”.

Lucros da Pernod
Ricard subiram30%
este anopara 831ME

A Pernod Ricard, empresa do
sector do vinho, registou um
benefício líquido de 30% rela-
tivamente a 2005 e 2006, o que
lhe proporcionou um lucro de
831 milhões de euros. Em Por-
tugal, a Pernod Ricard é a se-
gundamaiorempresadedistri-
buição de espirituosos, com
22%de quota demercado.

EconomiaPortugal

Os dois sindicatos de Polícia on-
tem recebidos pelo inspector-ge-
ral da Administração Interna saí-
ram “mais descansados” das reu-
niões, pedidas a propósito da en-
trevistaemqueClementeLimafa-
lavaem“cowboyada”nasforçasde
segurança portuguesas.
Tanto os responsáveis da Asso-

ciação Sindical dos Profissionais
de Polícia (ASPP) como do Sindi-
cato dos Profissionais de Polícia

Sindicatos saemdescansadosda reuniãocom inspector-geral

D
R

(SPP) saíramconscientes de que o
responsável do órgãoque fiscaliza
a actuação da PSP e da GNR “não
quis generalizar” quando ende-
reçou críticas aos efectivos das
forças de segurança.

Excepções. O presidente da
ASPP,PauloRodrigues, disse, cita-
do pela agência lusa, que Clemen-
teLimasalientouquepretendeufa-
lar das excepções que “lhe vão pa-

raràmão”.Apolémicasurgidacom
aentrevista, que levou a vários pe-
didosdedemissãodoinspector, in-
cluindoodeumoutro sindicatoda
PSP (SINAPOL), resultou de uma
leiturasuperficialdotextopublica-
do na última edição do semanário
Expresso,consideraramossindica-
listas. “Quemleuaentrevista toda,
viu que os títulos não correspon-
diamaostextos”,disseAntónioAu-
gusto, vice-presidente do SPP.
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