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Pinto Monteiro e Noronha do Nascimento negam conflito
Hugo Sá Godinho, sobrinho do empresário de Ovar detido preventivamente, está a ser ouvido
pelo DIAP de AVeiro. Entretanto, Pinto Monteiro e Noronha do Nascimento desmentem que
haja um conflito entre ambos.
O Procurador Geral da República desmentiu, hoje, a
existência de qualquer conflito com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), mas recusou comentar
a tese, expressa por Noronha do Nascimento, de que
será desejável alterar a estrutura da investigação criminal no nosso país.
Pinto Monteiro nada disse, também, sobre as certidões
relativas a escutas telefónicas de conversas entre Armando Vara e José Sócrates, dizendo que falará do assunto quando receber as informações que solicitou.
Já nas últimas horas, o presidente do Supremo Tribunal
de Justiça veio esclarecer que escutas que, por acaso,
interceptem conversas das três mais altas figuras do Estado podem ser consideradas válidas.
Sem revelar que decisão tomou sobre as escutas do processo “Face Oculta” que interceptaram conversas entre
Armando Vara e José Sócrates, Noronha do Nascimento
defendeu que existe a possibilidade dessas conversas
serem validadas apenas depois de se registarem. “A validação é sempre à posteriori”, disse.
A resposta de Noronha do Nascimento surgiu depois de
se terem levantado várias dúvidas e interpretações, sobre o artigo 11 do Código de Processo Penal, que prevê a
necessidade de autorização para interceptar conversas
do Presidente da República, Primeiro-ministro ou presidente da Assembleia.
Nestas declarações, o presidente do STJ negou, ainda,
que haja um desentendimento entre si e o ProcuradorGeral da República. “Foi uma interpretação profundamente errada da comunicação social tentando dizer
que havia divergências”, referiu.

Sindicato diverge de Noronha do Nascimento
O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público considera inaceitável a tese, defendida pelo presidente do
STJ, Noronha do Nascimento, de que devem ser os juízes a dirigir a investigação criminal.
O secretário-geral do sindicato, Rui Cardoso, disse hoje,
à Renascença, que essa solução apenas criaria problemas, sem que conseguisse resolver alguma coisa.
Na última noite,na RTP, o presidente do STJ criticou o
ritmo a que lhe têm chegado as certidões deste processo e insistiu na necessidade repensar a estrutura da
investigação criminal.
Rui Cardoso diz que esta é uma declaração pouco clara
e sublinha que transferir a liderança das investigações
criminais para os magistrados judiciais seria o mesmo
que “fazer explodir a Ponte 25 de Abril e construir outra só porque a ponte tinha um parafuso desapertado”.

Marcelo diz que a lei está mal feita
Marcelo Rebelo de Sousa diz que legislação sobre escutas em vigor está mal feita e algumas alterações introduzidas foram feitas “à medida”.
Na perspectiva de Rebelo de Sousa, em alguns pontos da
lei, introduziram-se mudanças “por causa do processo
Casa Pia”, não tendo ninguém pensado “em fazer um
sistema coerente”. Nas actuais circunstâncias, referiu
Marcelo, ”pode acontecer que para as escutas seja preciso intervir o Supremo, sendo para o julgamento da
questão de fundo o juiz de primeira instância”.

Sobrinho de Godinho no DIAP
Hugo Sá Godinho, sobrinho do empresário Manuel Godinho e suspeito de ter uma intervenção activa nos negócios com as empresas participadas do Estado, está hoje
a ser ouvido no DIAP de Aveiro. Admite-se que ainda
hoje possa ser interrogado Carlos Vasconcelos, mais um
quadro da REFER envolvido na investigação.
Hugo Sá Godinho é suspeito de estar ligado a vários episódios de corrupção. Por exemplo, na Lisnave, em Setúbal, terá sido ele, a mando do tio, que negociou, em
Fevereiro, com um funcionário dos estaleiros, contrapartidas para retirar 100 toneladas de resíduos ferrosos
como se fosse lixo. No mesmo mês, terá subornado um
encarregado de obra na zona de Viseu, para adulteração
na pesagem de resíduos. Em Março, terá sido portador
de 1250 euros, que terão tido destino idêntico na zona
do Entroncamento.

A batalha política motivada
pelo “Face Oculta”
O ministro dos Assuntos Parlamentares apressou-se, na
última noite em responder à intervenção da líder do PSD
no Parlamento, acusando Manuela Ferreira Leite de tentar politizar a Justiça.
Numa declaração política, a presidente do PSD defendeu
que “cabe, sem sombra de dúvidas, ao senhor Primeiroministro” um “esclarecimento” ao país sobre as escutas
a conversas suas com o arguido do processo “Face Oculta” Armando Vara, que motivaram certidões judiciais.
Na última noite, na RTP, Jorge Lacão sublinhou que o
Primeiro-ministro não tem explicações públicas sobre
conversas telefónicas de carácter privado. Para o ministro, a líder do PSD ensaiou, no Parlamento, “uma tentativa evidente de politizar o funcionamento da Justiça
e condicionar, até, ao mais alto nível, as decisões dos
órgãos superiores da Justiça”.
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D. Manuel Martins
Bispo Emérito de Setúbal

Lá tivemos mais uma vez Saramago. Este é mes- mais o animal, sujo, sem ponta de respeito por
mo dos que não nos larga e anda sempre por aí. ninguém, até muito malcriado aqui além. Estou
O eleito das suas escolhas azedas é sempre Deus. como um preclaro escritor da nossa praça: tenho
E por que não? – Só que se dissesse bem dele, medo que os muitos anos me possam abrir as pornão levaria a vida a melhor e seria, quem sabe, tas da possibilidade de dizer tanto disparate.
mais um nas muitas fileiras à espera da sopa dos Não temos só um Caim de mau génio e mau propobres, que por tanto lado vem sendo
ceder, temos também um Saramago
distribuído por amor de Deus…
que se aproveita dele para ofender
Estou como um
Assim, provocando-o (como se pode
mais de meio mundo civilizado, que
preclaro escritor acredita no Deus de Jesus Cristo e
provocar alguém em que se não acredita?) e dizendo o pior dele e de tudo da nossa praça:
que respeita a Igreja que vem procuquanto a ele diga respeito, ganha tenho medo
rando, através dos tempos, transmiquanto quer, está podre de rico e é que os muitos
tir a sua mensagem, mensagem que
até capaz de pôr uma boa parte deste anos me possam
forneceu os fundamentos da nossa
incompreensível mundo a seus pés,
civilização.
abrir as portas
em tantos, com uma subserviência de
Repito a pergunta de muitos: por que
da possibilidade não se mete com Alá e o seu Profeta?
espantar.
Agora, lembrou-se mais uma vez de de dizer tanto
A um Saramago com esta coragem, cá
atingir o Não Existente, com a estó- disparate
tinha mais um a bater-lhe palmas.
ria bíblica do pobre Caim, nada mais
Terão alguns perguntado que terá a
ou pouco mais do que o símbolo dos
ver o que venho dizendo com a permilhões de seres que os Saramagos de qualquer gunta com que iniciei esta reflexão. Eu explico:
poder consideram como coisas de gozar.
não aparecerá um corajoso que se dê ao trabalho,
Eu leio Saramago e confesso que até gosto de o que considero já impossível, de reunir tudo quanler. Exceptuo o Evangelho de Jesus, com o qual, to a Comunicação Social nos trouxe a respeito
logo nas primeiras páginas, me senti vivamente dos disparates de Saramago, a pretexto do nosso
incomodado e ofendido. Com ele, pouco ou nada pobre Caim? A História ficaria com um Memorial
tenho aprendido, mas espantam-me a sua cultura mais famoso do que o do Convento. Mas agora a
e a sua incrível imaginação. Agora, em Caim, vejo provocar a compaixão de muitos.

Andorra/Acidente

Minuto de silêncio pelos trabalhadores portugueses
Assinala-se hoje, em Andorra, um dia de luto nacional
pela morte dos cinco portugueses no acidente laboral,
de sábado. O momento mais significativo será às 20h00
(19h00 em Portugal continental), com um minuto de
silêncio, nas portas da embaixada.
Entre os presentes vão estar muitos dos colegas de trabalho, que agora aguardam por decisões do Governo
do Principado quanto à continuidade da obra no Túnel
Dos Valires. O Governo de Andorra começou, ontem à
tarde, a analisar documentação diversa, como um relatório da Inspecção de Trabalho sobre a situação laboral
e de segurança da empreitada.
Questionado pela Renascença sobre os contratos de
trabalho, o conselheiro das Comunidades Portuguesas
em Andorra, José Manuel Silva, garante que nada irá
mudar, pois está tudo conforme a lei.
Em Portugal, realizam-se os funerais dos quatro traba-

lhadores cujos corpos foram recuperados dos escombros na passada terça-feira, depois de uma longa e
complexa operação de resgate.
Ontem, teve alta o primeiro dos seis feridos, todos portugueses, que resultaram do acidente na construção de
uma ponte de ligação ao túnel Dos Valires.

Diana Perez/EPA
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Bruxelas detecta irregularidades em Portugal e
Norte mantém queixas sobre desvio de fundos para Sul
Portugal está
envolvido em,
pelo menos,
quatro casos
de irregularidades na administração
dos
fundos
europeus, segundo apurou a Renascença, com base no relatório do
Tribunal de Contas da União Europeia que hoje é apresentado em Lisboa.
Em causa estão 80 milhões de euros que o nosso país
poderá ter que devolver a Bruxelas.
A Renascença tentou obter uma reacção do Ministério
da Economia, algo que se revelou infrutífero.
Portugal, Espanha e Itália são responsáveis por 20 dos
23 erros detectados por uma auditoria encomendada
pelo Tribunal de Contas da União Europeia.
A auditoria avaliou uma amostra aleatória de 180
projectos em vários países da União e concluiu que
11% do dinheiro atribuído não deveria ter saído dos
cofres comunitários.
Dos quatro casos de irregularidades verificados no
nosso país, dois dizem respeito aos pagamentos
efectuados para a expropriação de terras para a
construção da SCUT do Grande Porto e da SCUT Interior
Norte.
Bruxelas considera que o dinheiro gasto ultrapassou o
limite máximo, mas Lisboa contesta. As duas partes estão, por isso, em negociações, mas Portugal pode vir a
ser obrigado a reafectar o dinheiro a outros projectos
ou, na pior das hipóteses, a devolver tudo.
Os outros dois casos em que o nosso país está implicado
dizem respeito a uma verba de cinco milhões de euros
para a aquisição de um mecanismo de verificação de
bagagem no aeroporto e a projectos desenvolvidos com
Espanha na zona de fronteira, no valor superior a três
milhões de euros.
A Comissão Europeia sublinha, no entanto, que as irregularidades não dizem respeito a fraudes nem a dinheiro perdido para o país.

Norte reafirma
queixas de desvios
para Sul
É neste quadro que o
presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento RegionalNorte (CCDR-N) diz ser
necessário corrigir o

desvio de fundos comunitários para outras regiões.
Carlos Lage alerta, em particular, para a forma como
estão a ser distribuídas as verbas do programa “COMPETE” e, na altura em que a gestão do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) passou para o Ministério da Economia, Lage pede uma análise profunda
ao programa operacional factores de competitividade.
Na opinião de Carlos Lage, que diz comungar de muitas
preocupações dos empresários da região, o desequilíbrio na gestão das verbas é causada pelos “PIN”, os
Programas de Interesse Nacional.
O presidente da Associação Comercial do Porto, Rui
Moreira, subscreve os alertas de Carlos Lage e lamenta
o que define como “excessivo centralismo” que se verifica em Portugal. Para Moreira, este é um dos factores
que está na base do grave empobrecimento do Distrito
do Porto e de toda a Região Norte.

Também o presidente da Associação Industrial do Minho
(AIM) aplaude as declarações de Carlos Lage. António
Marques, que lidera um movimento que contesta a
gestão dos fundos comunitários, apela mesmo à mobilização de todos para que façam ouvir a indignação
existente a Norte.

Pela Regionalização
Neste contexto, o presidente da CCDR-N volta a insistir na necessidade de se avançar em definitivo com a
Regionalização. Lage está convicto de que, com regiões, o Norte já estaria num patamar mais elevado de
desenvolvimento
Rui Moreira defende que deveria ser prioridade na actual legislatura uma revisão constitucional que facilite
o lançamento da Regionalização, embora detecte
– e lamente – nas declarações de vários deputados eleitos pelo círculo do Porto falta de vontade
política em avançar nessa direcção.
Os apelos para um efectivo avanço da Regionalização não surgem apenas do Norte do país. A
presidente da Câmara de Palmela, Ana Teresa Vicente, afirma que será um erro não avançar com
a criação das Regiões Administrativas na presente legislatura. A autarca sustenta que esse será
o único caminho para garantir maior eficácia na
gestão de questões estruturantes.
PUB
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Um homem de 58 anos morreu hoje no hospital de Leiria com gripe A. De acordo com um comunicado da direcção clínica do hospital de Santo André, o doente em
causa sofria de outros graves problemas de saúde.
Tinha antecedentes de hipertensão arterial e obesidade mórbida.
Ainda segundo a direcção clínica do Hospital, o doente
deu entrada nos cuidados intensivos há doze dias, com
o diagnóstico de pneumonia.
Desde então, o estado de saúde agravou-se e o doente
morreu esta manhã.
A Renascença tentou ouvir a direcção clínica do hospital
de Santo André, que prefere não gravar declarações.

OMS recomenda antivirais para grupos de risco
A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de antivirais aos grupos de risco, incluindo grávidas
e crianças com menos de dois anos, para prevenir as
doenças graves e mortes associadas ao vírus da gripe
A (H1N1).
São conclusões tiradas pela OMS das informações recolhidas e através da experiência adquirida que permitem recomendar a medicação para casos específicos.
Assim, a OMS afirma que as pessoas dos grupos de risco
“precisam de ser tratadas com antivirais o mais cedo
possível depois de manifestarem sintomas de gripe.
Nestes grupos de risco estão incluídas grávidas, crianças com menos de dois anos e pessoas com problemas
de saúde.
Fora dos grupos de risco, quem tiver sintomas persistentes e os desenvolver de forma muito rápida também

deve consumir antivirais.
A especialista Nikki Shindo, da OMS, enumerou como
sintomas as dificuldades respiratórias e a febre alta durante mais de três dias.

Casos duplicaram na última semana
Os casos de gripe duplicaram para 14 111 na última
semana em Portugal, segundo o mais recente balanço
do Ministério da Saúde.
O número de doentes internados também subiu de 63
para 121, dos quais 17 em cuidados intensivos.
As autoridades salientam que a actividade gripal continua ainda particularmente centrada em ambiente
escolar. Na última semana verificaram-se 191 focos de
infecção em estabelecimentos de ensino.
O Ministério da Saúde recorda ainda que a partir da
próxima segunda-feira vai decorrer a segunda fase de
vacinação contra a gripe A, que irá abranger doentes
crónicos, como diabéticos e asmáticos, entre outros,
bem como profissionais de saúde de segunda linha.
Até ao momento, seis pessoas morreram com o vírus
H1N1 da Gripe A em Portugal, desde o aparecimento da
doença, em Abril deste ano.

Misericórdia do Porto distribui
informação em braille

João Abreu Miranda/LUSA
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Doente de 58 anos morre no hospital de Leiria

Gripe A: perguntas e respostas
Todas as manhãs, a Informação da Renascença responde
a dúvidas dos ouvintes sobre gripe A. Hoje, Graça Freitas, subdirectora-geral da saúde, respondeu à seguinte
questão:
Será seguro levar a vacina da gripe A e a da gripe sazonal ou a da Pneumo 23 no mesmo dia?
“Não há qualquer problema. Em medicina, e na área
das vacinas, funcionamos por analogia, e extrapolamos
dados históricos das vacinas. E o que sabemos para todas as vacinas – não apenas para as da gripe – é que, se
for necessário, a pessoa pode tomar duas vacinas inactivadas, e isso pode acontecer em qualquer intervalo
de tempo.
Se uma das vacinas fosse viva, esta regra não seria assim
tão simples. Com vacinas vivas tem de se respeitar um
intervalo que é no mínimo de 4 semanas.
Mas no caso de vacinas em que o vírus está inactivo,
que é o caso da vacina contra a gripe A, gripe sazonal
e Pneumo 23, podem ser administradas no mesmo dia,
caso haja necessidade disso ou seja útil para o utente,
ou em qualquer outro intervalo de tempo.”

A Santa Casa da Misericórdia do Porto vai distribuir folhetos em braille com informações sobre a Gripe A.
O projecto é apresentado hoje, na presença do secretário de Estado adjunto e da Saúde, Manuel Pizarro, e
do Director Geral da Saúde, Francisco George.
Em declarações à Renascença, Francisco George diz
que esta iniciativa vai ao encontro da necessidade de
reforçar a informação, sem que nenhum grupo da sociedade seja excluído.
Ao todo, são 20 mil folhetos que vão ser distribuídos
nos serviços públicos de saúde e nas várias associações
de deficientes visuais.
Portugal torna-se, assim, num dos primeiros países europeus a disponibilizar folhetos informativos sobre a
gripe A exclusivamente dirigidos aos cidadãos cegos.
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As taxas Euribor voltaram hoje a
cair em todos os prazos, continuando nos valores mais baixos de
sempre.
Há exactamente uma semana, a Euribor a seis meses quebrou, pela primeira vez, a barreira de 1%. Hoje,
o principal indexante no crédito à
habitação em Portugal, desceu para
0,991%.

Parlamento

PÁG.

06

Ponto de vista

Descida continua

Secretária-geral diz
que escala no Dubai
não teve custos

A secretária-geral da Assembleia da
República, Adelina Sá Carvalho, garante que a sua viagem ao Dubai não
originou nenhum encargo financeiro
para o orçamento do Parlamento.
A secretária-geral da Assembleia é
uma das personalidades envolvidas
na polémica do desdobramento de
viagens que levou o Presidente Jaime Gama a introduzir alterações ao
regulamento interno que estabelece
o regime de viagens dos deputados.
Os deputados deixam de poder viajar em primeira classe e de desdobrar um bilhete de primeira em dois
de executiva, de modo a levarem
acompanhante.
Na origem desta decisão está uma
escala no Dubai , relatada esta manhã pelo diário “Público”.
A viagem que irritou Jaime Gama,
de acordo com o Jornal, envolveu
também os deputados Rosa Albernaz, Miguel Relvas, Miguel Ginestal,
Duarte Pacheco e Leonor Coutinho.
A secretária-geral da Assembleia
defende-se, garantindo que o prolongamento da sua viagem não teve
qualquer impacto financeiro no orçamento do Parlamento.

O enterro do reformismo

Francisco Sarsfield Cabral
Jornalista

Quando em 2005 tomou posse como primeiro-ministro, José Sócrates assumiu uma atitude reformista e prometeu contrariar os
interesses corporativos que travam as reformas indispensáveis à
modernização do país. E, de facto, com uma confortável maioria
absoluta no Parlamento, o seu governo hostilizou várias classes
profissionais em nome das reformas (se tais reformas eram as mais
acertadas, essa é uma outra questão).
A partir de 2007, porém, o ímpeto reformista do Governo Sócrates começou a esmorecer. O sinal mais claro da viragem foi dado
pela substituição de Correia de Campos na pasta da Saúde por Ana
Jorge. Mas manteve-se a ministra da Educação e, com ela, um
profundo conflito com os professores.
Agora, sem maioria absoluta, o governo quer a paz também na
Educação. A nova ministra, Isabel Alçada, procura encontrar a forma mais airosa de recuar, desfazendo a política de Maria de Lurdes
Rodrigues. Será, porventura, o enterro definitivo das veleidades
reformistas de Sócrates. O país continuará mais uma vez adiado.
Talvez à espera de novas eleições.

Câmara de Lisboa

Aprovados empréstimos para reabilitação
A Câmara de Lisboa aprovou,
na última noite, a proposta do
PS de contratação de empréstimos para o investimento na
reabilitação urbana.
O vice-presidente Manuel Salgado indicou que o dinheiro
será usado para recuperar
edifícios, na melhoria dos
espaços públicos, em equipamentos culturais e escolas
e na consolidação de infraestruturas.
O vereador Vítor Fernandes, do PSD, criticou as medidas tomadas, afirmando que estes investimentos teriam de vir acompanhados pela participação
de grandes empresas.
Noutro plano, a polémica proposta de José Sá Fernandes para a adjudicação
das iluminações de Natal, foi aprovada apenas pelo PS. A oposição encontra
irregularidades no processo, considerando inadmissível que a proposta seja
aprovada no momento em que as iluminações estão a ser colocadas.
PUB
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México

Lula recusa falta de investimento
como origem de apagão

Ciudad Juarez
pede envio de
“Capacetes Azuis”

O Presidente brasileiro nega que a falta de investimento tenha estado na
origem do maior corte de energia a afectar o país nas últimas décadas.
“Não tivemos uma falha na geração de electricidade, tivemos um problema na linha de transmissão”, disse Lula da Silva no final de uma reunião de
emergência com o ministro da Energia, Edison Lobão.
Os responsáveis pelo sector admitem que o “apagão” da noite de terçafeira tenha sido provocado por uma tempestade que causou estragos em
três linhas de alta tensão, que transportam energia da barragem de Itaipu
para todo o país.
A falha no fornecimento de electricidade às principais cidades do país,
em particular São Paulo e Rio de Janeiro, está a provocar duras críticas da
oposição ao Governo pelo estado negligente da manutenção das estruturas
energéticas do país. Lula da Silva já convocou outras reuniões para exigir
explicações objectivas.
Na opinião de Adriano Pires, director do Centro de Estudos de Infra-estruturas do Rio de Janeiro, a manutenção das linhas de alta tensão do Brasil
“é muito má”. O “apagão” da última noite afectou cerca de 50 milhões de
pessoas um pouco por todo o país, obrigando à interrupção da circulação
do metropolitano e provocando o caos no trânsito das principais cidades.

China

Human Rights Watch denuncia
rede de prisões secretas
Pequim detém uma rede de prisões secretas onde mantém um grande número de prisioneiros incomunicáveis e em condições desumanas, revela
um relatório da Human Rights Watch (HRW).
“A existência dessas prisões negras no coração de Pequim transforma numa
farsa as declarações do Governo chinês sobre as melhorias no respeito pelos direitos humanos e pela lei”, considera a directora para Ásia da HRW,
Sophie Richardson, que exigiu o encerramento imediato desses lugares.
A organização de defesa dos direitos humanos denuncia, em vésperas da
visita, no próximo fim-de-semana, do Presidente norte-americano Barack
Obama a Pequim, que, em acções de quase rotina, frequentes, as forças
de segurança chinesas detêm cidadãos nas ruas da capital da China, muitas
vezes por razões políticas, que são depois transportados para esses lugares
clandestinos ou “prisões negras”.
Estes centros de detenção clandestinos são uma forma encontrada para as
autoridades chinesas se “livrarem” de pessoas que consideram “indesejáveis”, assinala o relatório com o título “Beco para o inferno”.

Menores entre os detidos
Os detidos são geralmente cidadãos que saem de áreas rurais para Pequim
para se queixarem às autoridades de atropelos como a apropriação de
terras, casos de corrupção de funcionários públicos ou maus-tratos por
parte da polícia.
A HRW apresenta como prova da existência destes lugares os testemunhos
de pessoas que estiveram ali detidas e refere que estas estão situadas
em residências de idosos, hospitais psiquiátricos e hotéis propriedade do
Estado.

As organizações patronais de Ciudad Juarez, a cidade do norte do
México onde os cartéis da droga são
cada vez mais mortíferos, pediu à
ONU o envio de “Capacetes Azuis”.
“Solicitamos a intervenção dos Capacetes azuis da Organização das
Nações Unidas para controlar o nível elevado de criminalidade”, declarou à imprensa Soledad Maynez,
presidente da Associação das zonas
francas da cidade, que faz fronteira
com El Paso, no Texas, EUA.
“É necessário permitir a entrada da
polícia militar da ONU e dos Estados Unidos [em Ciudad Juarez] para
combater a criminalidade porque,
para além dos homicídios, é cometido um grande número de sequestros e extorsões”, situações que
já provocaram o encerramento de
cerca de seis mil lojas, disse o presidente local da câmara nacional de
comércio, Daniel Murguia.
Esta cidade contabiliza mais de 150
homicídios por cem mil habitantes,
tornando-a numa das mais violentas
do mundo.

Cimeira de Copenhaga

China disposta
a colaborar
A China está pronta a “colaborar
positivamente”, para obter “um resultado justo e razoável” na cimeira
de Copenhaga em Dezembro sobre
o clima, mas os países desenvolvidos devem assumir as suas responsabilidades, indicou hoje o ministro
chinês dos Negócios estrangeiros.
“As alterações climáticas são um
imenso desafio, com o qual toda
a humanidade está confrontada e
que requer uma cooperação entre
todos os países”, disse Yang Jiechi,
em Singapura, à margem do fórum
económico da Ásia-Pacífico (APEC),
explicando que, por isso, “a China
está desejosa de colaborar positivamente e de contribuir para obter
um resultado justo” na cimeira.
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Espanha quer que as forças navais da União Europeia
bloqueiem os portos da Somália, de onde partiu a
maioria dos ataques de piratas no Oceano Índico.
A proposta, que será feita na próxima semana no Conselho de Ministros, foi anunciada pela própria ministra
espanhola da Defesa, Carmen Chacon.
“A Espanha proporá aos nossos parceiros da União Europeia, durante um encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, segunda e terça-feira,
que nos concentremos nos esforços militares ao bloqueio destes três portos”, afirmou a governante, em
entrevista à rádio pública RNE.
“Sabemos que é destes três portos que partem a maioria, se não a totalidade, dos «navios almirantes» utilizados pelos piratas para irem até às mil milhas [ma-

Carlos Dias/EPA

Espanha quer bloquear
portos da Somália

rítimas] da costa e efectuar sequestros no alto mar”,
adiantou a ministra.
Espanha lida, nesta altura, com o sequestro de um barco de pesca e a sua tripulação. Decorrem negociações
– que já envolveram o ministro espanhol dos Negócios
Estrangeiros e o Primeiro-ministro somali – sendo que
os piratas exigem a extradição dos piratas detidos por
Madrid.

Espanha

Myanmar

Economia recupera

EUA apelam
à libertação
de Suu Kyi

A economia espanhola suavizou a queda no terceiro trimestre do ano com
o Produto Interno Bruto (PIB) a recuar 0,3% face ao segundo semestre, com
a redução a ser de quatro pontos percentuais no último ano.
O chamado indicador avançado do Instituto Nacional de Estatística espanhol revelou, esta manhã, que a contracção da economia em Junho, Julho
e Agosto é oito décimas inferior à registada no segundo trimestre, quando
se fixou em 1,1%.
Em termos comparativos a economia contraiu-se 4% face ao período homólogo de 2008.
A queda da economia espanhola foi amortecida, em grande parte, devido
ao aumento da procura nacional em meses de forte procura turística e,
também, da procura externa.

Revista “Forbes”

Obama é o mais poderoso do mundo
O Presidente dos Estados Unidos é considerado pela revista “Forbes” como
a pessoa mais poderosa do mundo. Barack Obama lidera o ranking das pessoas com mais influência no globo e onde constam nomes como Osama bin
Laden e Oprah Winfrey, a conhecida apresentadora de televisão.
A “Forbes” encurtou a sua lista para 67 personalidades, argumentando
que, “numa população mundial de 6,7 mil milhões de pessoas, podemos
encontrar uma em cada 100 milhões que realmente interesse”.
A lista inclui ainda o presidente executivo da Goldman Sachs, Lloyd Blankfein (no lugar 18) e o bilionário e filantropo Warren Buffett (na posição 14),
bem como o Papa Bento XVI (em 11º.).
Bin Laden surge no número 37 e Oprah no 45. O Primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, aparece na posição 29, enquanto a Rainha Isabel II não
foi contemplada.

Os Estados Unidos lançaram novo
apelo à libertação de Aung San Suu
Kyi, a líder da oposição em Myanmar. A Prémio Nobel da Paz continua mantida pelo regime birmanês
em prisão domiciliária. Hoje, de
visita às Filipinas, a secretária de
Estado norte-americana, Hillary
Clinton, sublinhou que as eleições
agendadas para o próximo ano na
antiga Birmânia só serão credíveis
se a oposição participar.
Clinton deverá encontrar-se ainda hoje com a Presidente filipina,
Gloria Macapagal-Arroyo, para debater a assistência militar dos Estados Unidos ao país e a participação de tropas norte-americanas nas
operações de socorro e resgate na
sequência dos recentes tufões que
assolaram o arquipélago.
O Presidente norte-americano, Barack Obama, por seu lado, preparase para fazer a sua primeira visita
à região asiática. O périplo começa
amanhã.
Ainda hoje, Obama fará uma declaração sobre criação de emprego e
recuperação económica, na Casa
Branca.
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Proibição do crucifixo é sinal de “Cristofobia”
A proibição de crucifixos nas escolas italianas viola a
liberdade religiosa e é uma forma de varrer o Cristianismo da Europa, diz o representante da Conferência
Episcopal Portuguesa (CEP) no Conselho Nacional de
Educação.
O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos alega que a
presença de crucifixos pode perturbar crianças de outras confissões, argumento que o Padre Querubim Silva
diz ser falacioso por entender que o crucifico é, acima
de tudo, um símbolo de abertura e de fraternidade.
Em entrevista ao Página1, o Padre Querubim Silva faz
duras criticas aos responsáveis por esta decisão e desafia mesmo os católicos a saírem à rua para afirmarem
as suas convicções.
“Não é uma questão de brincar com o direito à indignação é uma questão de afirmar o direito à diversidade e à identidade própria. Trata-se simplesmente do
respeito pela pluralidade (…). Os cristãos saíram à rua
já algumas vezes e saíram com razão, e isso deu resultado”, afirma o representante da CEP no Conselho
Nacional de Educação.
O apelo do Padre Querubim é subscrito por Carlos
Aguiar, presidente da Associação Famílias, que considera “idiotas e falaciosos” os argumentos do Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem.
“Se as crianças ficam traumatizadas pela presença do
crucifixo, então os pais têm de tapar os olhos às crianças para que elas nas ruas não vejam os inúmeros símbolos que falam de Cristianismo, em todas as pequenas
e grandes cidades e nas aldeias desta «velha» Europa”,
sustenta Carlos Aguiar.

O presidente da Associação Famílias desafia os cristãos
a trazerem a cruz consigo de forma visível: “nós não
temos de ter medo, nós temos a razão do nosso lado,
temos a nossa Fé, Cristo para os não crentes foi um
homem que só fez bem, que pregou o amor, não temos
que ter vergonha de aceitar a cruz como o sinal máximo da nossa Fé”.
Em Portugal, a Associação “República e Laicidade” pediu ao Ministério da Educação que envie uma circular a
todas as escolas públicas portuguesas para que sejam
retirados das salas de aula os símbolos religiosos, nomeadamente os crucifixos.
Esta associação pediu ainda que seja proibida nas escolas públicas a realização de cerimónias religiosas durante os períodos de funcionamento lectivo.

Papa convidado a visitar a cidade do Porto
Os Bispos portugueses endereçaram, entretanto, ao
Papa Bento XVI um convite para que a cidade do Porto
seja incluída na deslocação de Maio, ao nosso país.
O Papa deverá permanecer em Portugal durante quatro
dias passando por Lisboa, Fátima e Porto. Aguarda-se
para o final do mês a confirmação oficial do itinerário
da visita papal. No programa ainda provisório está previsto que o Papa chegue dia 11 e parta dia 14 de Maio.
Entretanto, os bispos já nomearam para coordenador
geral da visita o Bispo Auxiliar de Lisboa D. Carlos Azevedo que, juntamente com o Padre Cabecinhas, para a
Liturgia, e o padre Morujão, para os Media, vão acompanhar os detalhes da visita.

Ecumenismo

Encontro entre Papa e Patriarca de Moscovo está mais próximo
O tão esperado encontro entre duas das mais importantes figuras do Cristianismo - o Papa e o Patriarca de
Moscovo - estará cada vez mais próximo de se realizar,
segundo garante o Arcebispo Hilarion, chefe do Departamento de Relações Externas da Igreja Ortodoxa da
Rússia. “Hoje podemos dizer que se aproxima o momento em que se torna possível preparar um encontro entre
o Papa e o Patriarca de Moscovo”, afirmou Hilarion.
Trata-se de uma notícia promissora para o avanço do diálogo ecuménico, embora não haja indicação de quando
esse encontro possa ter lugar. “Não há quaisquer planos
para o local ou data dessa reunião, mas há vontade de a
realizar de ambos os lados”, referiu o Arcebispo.
A Igreja Ortodoxa Russa tem-se recusado a organizar
um encontro ao mais alto nível, apesar dos pedidos
insistentes de João Paulo II, que nunca viu realizado
o desejo de viajar para a Rússia. Entre outros pontos,

os russos protestavam contra o alegado proselitismo da
Igreja Católica em terras ortodoxas e as actividades da
Igreja Greco-católica na Ucrânia.
Esta Igreja de tradição e liturgia oriental encontra-se
em comunhão com Roma, mas foi suprimida durante o
regime soviético. Com o fim do comunismo, viu-se novamente legalizada e reclamou a posse de várias igrejas
e edifícios que tinham sido entregues aos ortodoxos,
causando graves conflitos ecuménicos na região.
“Bento XVI é um homem muito reservado e tradicional,
que não procura a expansão da Igreja Católica em regiões tradicionalmente ortodoxas”, disse o Arcebispo,
adiantando que os problemas melhoraram muito na última década. A Igreja Ortodoxa da Rússia é a maior da
comunhão ortodoxa, o que torna o seu líder, o Patriarca
Kiril, um dos mais influentes líderes cristãos, embora
não tenha a primazia entre os patriarcas ortodoxos.
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» Maria João Costa

Página 1 - De que fala esta peça escrita por
Joana Didion?
Eunice Muñoz - Ela fala do marido que perdeu,
porque teve um ataque de coração fulminante. Falanos da filha, a única que eles tinham e transmite-nos o
amor que eles tinham um pelo outro e pela sua filha. É
uma história de amor e de vida, muito forte. O texto é
muito interessante é muito difícil e deu muito trabalho
a mim e ao Diogo Infante
P1 - Como foi o trabalho com o encenador Diogo Infante?
EM - Estou muito feliz por ter sido ele a dirigir-me.
Nunca tinha acontecido e eu estava cheia de curiosidade. Não me desiludiu, antes pelo contrário. Gostei
muito do trabalho com ele.
P1 - Há alguma cumplicidade com ele.
EM - Já há sim. Tínhamos feito a “Dúvida” juntos, mas

André Kosters/LUSA

Sozinha em palco, sentada num cadeirão vermelho, aos 81 anos, Eunice Muñoz regressa ao
Teatro Nacional D. Maria II em Lisboa.
À beira de completar 68 anos sobre a sua estreia no D. Maria II, Eunice Muñoz aceitou o
desafio do director do teatro, Diogo Infante,
para protagonizar a peça “O ano do pensamento mágico”, um monólogo escrito por
Joan Didion que se baseia nas memórias desta
dramaturga norte americana. A peça estreia
esta noite e estará em palco até 20 de Dezembro.
Em entrevista ao Página 1, que poderá ver
também em versão vídeo no site da Renascença, Eunice Muñoz fala do trabalho com o
encenador Diogo Infante e no texto da peça.

já éramos amigos há muitos anos. Desde a “Banqueira
do povo” em que ele fazia um dos papéis e a admiração
que eu tinha por ele ser jovem e com tanto talento.
P1 - É muito exigente, para si, um monólogo de uma
hora e 10 minutos?
EM - Um monólogo é sempre muito difícil. Prender o
espectador durante uma hora e 10 minutos assusta um
pedaço.
P1 - E assusta-a a si estar à prova?
EM - Assusta sim, e muito! Depois perguntam-me sempre se eu ainda estou nervosa - claro que estou porque
a responsabilidade vai crescendo. O público espera de
mim qualquer coisa de interessante e que lhe possa
prender a atenção.

“Éramos dois colegas a trabalhar”
Foi Eunice Muñoz quem o escolheu.
Diogo Infante, director do Teatro Nacional D. Maria II, queria ter a actriz
no palco do nacional, procurou o
texto e Eunice acabou por o eleger
como encenador para a peça “O ano
do pensamento mágico”.
Trabalharam juntos pela primeira
vez em televisão na telenovela “A
banqueira do povo”, voltaram a encontrar-se em palco em
“A Duvida”, no Teatro Maria Matos, agora no estão no D.
Maria II.
“Pensar que tenho que estar à altura da dimensão da Eunice
é muito assustador porque é uma carreira absolutamente
notável, é a maior actriz portuguesa”, diz. Aos 81 anos, a
actriz “questiona-se, inquieta-se, tem medos, tem dúvi-

das”, o que fez com que tivesse que ser Infante “a acalmála, a ajudá-la a encontrar os caminhos, a assegurá-la de que
iria com certeza fazer um belíssimo trabalho”.
“Ela própria acabou por me validar, dando-me espaço porque mo concedeu, porque decidiu dar-me esse espaço
- onde eu pudesse intervir, interferir directamente e foi o
que fiz. E acabou por ser um processo muito suave, muito
partilhado, muito humano, muito bonito”, conta.
Diogo Infante confessa que riu e chorou com Eunice na preparação de “O ano do pensamento mágico”. “Quando eu, às
vezes, dava comigo a dizer-lhe coisas, a dirigi-la, pensava:
«Meu Deus, eu estou a dirigir a Eunice? Eu não estou a acreditar nisto!». E ela ria muito e eu ria também. Éramos dois
colegas a trabalhar. Não havia idade. Havia, evidentemente, responsabilidades e papéis, e cada um procurou cumprir
o seu o melhor que pôde”.
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Primeira comédia

Variações público e privado em leilão de Fernando Lopes
tem travo amargo

» Pedro Rios

Pentes, fotografias com fãs, um catálogo de um concerto de Amália
com uma dedicatória (“Para o António tão bonito que parece
estrangeiro...”), a “cabeça” que aparece no teledisco de “O
corpo é que paga”, calças e outras roupas e acessórios, a capa
original de “Anjo da Guarda”, letras de canções, manuscritas
ou redigidas em máquina de escrever. São alguns dos objectos
que vão hoje a leilão, no sala Maria Helena Vieira da Silva do
Centro Cultural de Belém, às 21h00. Através do site p4liveauctions.com, será possível acompanhar e participar no leilão.
Um dos lotes mais desejados são 41 cassetes gravadas pelo artista, com preço estimado entre 2 mil e 4 mil euros – algumas delas seriam
a base para o projecto Humanos, que criou canções em torno das ideias
deixadas por Variações.
As peças permitem traçar um mapa do que movia o artista,
que se definia musicalmente como estando “entre Braga e Nova Iorque” (ou seja, entre a canção popular
portuguesa e a pop global). Há santinhos, pandeiretas populares e outras manifestações do
folclore português, fotografias de Amália, mas
também peças de roupa extravagantes, fora
do comum no Portugal pós-revolucionário,
óculos de sol e uma fotografia de Variações
com duas fãs de visual punk.O leilão foi possível através de
um acordo entre a leiloeira P4 e a família de António Variações,
falecido em 1984.

É a primeira comédia de Fernando
Lopes, mas “Os sorrisos do destino”, que estreia hoje, parte da uma
história com um lado triste: debruça-se sobre uma crise conjugal por
causa de uma traição.
O filme teve antestreia no Estoril
Film Festival e chega hoje a sete
salas de cinema de Lisboa, Porto,
Coimbra e Almada.
No filme, Carlos Manuel, um jornalista de 55 anos, apaixonado por
boleros e avesso a tecnologias, descobre que a mulher, Ada, tem um
amante, ao ler acidentalmente uma
mensagem no telemóvel dela.
É um abalo num casamento de 20
anos e que leva Carlos a querer conhecer a causa da separação, um
escritor angolano, de quem acaba
por ficar amigo.
“Os sorrisos do destino” conta com
os actores Rui Morrison, Ana Padrão,
Milton Lopes, Rogério Samora, Julião Sarmento entre outros.

Lisboa

Concerto dos Depeche Mode
já está esgotado
O concerto que os Depeche Mode dão no sábado no
Pavilhão Atlântico, em Lisboa, já está esgotado, disse
à Lusa fonte da promotora UAU, sem adiantar a lotação
para este espectáculo.
A banda inglesa estará em Lisboa à boleia da digressão
europeia “Tour of the Universe” para mostrar o álbum
“Sounds of the Universe”, editado este ano e que deveria ter apresentado em Julho no Porto, no âmbito do
festival Super Bock Super Rock.
Os Depeche Mode acabaram por cancelar aquele concerto por causa de uma alegada lesão muscular do vocalista, Dave Grahan.
A banda voltou depois à estrada e estará por estes dias
na Península Ibérica, para um total de seis concertos,
um em Lisboa, outro em Valência, duas noites em Madrid e outras duas em Barcelona.
A avaliar pelo site do clube de fãs dos Depeche Mode
em Portugal, que fez as contas ao alinhamento dos
concertos desta digressão, a banda deverá tocar cerca
de 20 temas, entre músicas recentes e êxitos, como
“Enjoy the silence” e, a fechar, “Personal Jesus”.
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Cinema

A primeira parte do concerto será assegurada pelo português Gomo, que tem estado a promover o seundo
álbum de originais, intitulado “Nosy”.
O clube de fãs português dos Depeche Mode, criado
em 1995, tem preparada uma surpresa para a banda
depois do concerto.
Dois elementos do clube de fãs vão entregar ao guitarrista Martin Gore uma guitarra portuguesa, construída
por uma oficina artesanal nortenha de propósito para
os Depeche Mode e que custou cerca de 750 euros.
Os fãs vão ainda desafiar Martin Gore “a dedilhar os
acordes de uma música dos Depeche Mode na guitarrase tecnicamente possivel em cima do palco”.
PUB

CULTURA
PÁG.

Música

GRUPO RENASCENÇA, 2009

Sporting:
está próximo o render da guarda

Ribeiro Cristóvão
Jornalista

PÁG.

12

O mundo sportinguista está em verdadeira ebulição à medida a que
vão sendo conhecidos pormenores sobre a constituição da sua futura
equipa técnica.
Para já, Sá Pinto é o primeiro nome assegurado, vindo a ocupar a vaga
aberta pela demissão de Pedro Barbosa. André Villas Boas é quem virá
seguir, e para desempenhar a função mais importante, a de primeira
figura de toda a equipa técnica.
O “assalto” ao treinador da Académica foi ganhando formas cada vez
mais definidas nos últimos dias, sabendo-se até que nenhum outro
nome esteve em equação, ao contrário do que certa imprensa pôs a
correr com alguma insistência.
Respiram de alívio os responsáveis do clube de Alvalade, ao mesmo
tempo que se reforçam as expectativas dos seus adeptos.
E, neste momento, não têm grande cabimento possíveis dúvidas: Sá
Pinto é um homem da casa, que sente a sua mística como poucos, enquanto Villas Boas representa um risco que vale a pena correr.
Vamos por partes: o antigo jogador representa a antítese de Pedro
Barbosa. Não só na sua permanente atitude, como na receptividade
que tem junto dos diversos “tribunais” de Alvalade. Nos momentos
mais difíceis era Sá Pinto que galvanizava todo o anfiteatro, transmitindo uma força que os seus companheiros não eram capazes de
exteriorizar. Transportando estas características para a sua nova função, com as limitações que o cargo naturalmente impõe, o director
desportivo pode passar a desempenhar um papel fundamental.
O novo treinador vem de uma escola a que ninguém nega méritos,
nem sequer se podendo falar da sua relativa inexperiência. É bom
lembrar que também José Mourinho vinha “apenas” de adjunto, em
Barcelona, quando no Benfica assumiu pela primeira vez a responsabilidade de orientar uma equipa de reconhecida dimensão internacional. Além disso, Villas Boas já impressionou de modo favorável uma
boa parte da crítica nos poucos jogos em que orientou a Académica
de Coimbra.
A consumarem-se todas estas probabilidades, é igualmente necessário
que outras coisas mudem. E uma delas será seguramente um novo
e diferente posicionamento do presidente do clube, sem as ligações
exageradamente emocionais em que persistiu na era Paulo Bento.
Mas é também claro que se se mantiverem as permanentes intromissões, que têm sido públicas dentro e fora de Alvalade, pouco adiantarão estas mudanças e os bons propósitos que as motivam.
Ouça a crónica de Ribeiro Cristóvão às 22h30, em Bola Branca

Sporting

Sá Pinto confirmado
e Villas Boas começa
a negociar
André Villas Boas deverá começar,
nas próximas horas, a negociar a
sua saída da Académica de Coimbra
para ingressar no Sporting.
O técnico ainda orienta, esta tarde, o treino da Académica, antes de
iniciar negociações tendentes à sua
desvinculação com o clube, para
depois, assumir o desafio que já lhe
foi proposto por José Eduardo Bettencourt no Sporting.
Por sua vez, Ricardo Sá Pinto é o
novo director do futebol profissional do Sporting, estrutura que
o presidente do clube de Alvalade
está apostado em reformar face ao
mau momento da equipa. A SAD oficializou a contratação, esta manhã,
em comunicado enviado à Comissão
de Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM).
O antigo jogador do Sporting vai
ocupar o cargo que pertencia a Pedro Barbosa e que foi, durante vários anos, de Manolo Vidal.

Selecção

Primeiro treino com
a equipa completa
O seleccionador Carlos Queiroz
teve, pela primeira vez, à sua disposição, todos os jogadores, no
treino desta manhã em Óbidos.
Pepe, Edinho e Duda, que falharam
os últimos treinos já integraram,
esta manhã, os trabalhos.
Os últimos mil bilhetes para o jogo
de sábado entre Portugal e BósniaHerzegovina foram hoje colocados
à venda no Estádio da Luz, palco
da primeira “mão” do play-off de
apuramento para o Mundial 2010 de
futebol.
De acordo com fonte da Federação
Portuguesa de Futebol (FPF), citada
pela agência Lusa, já só há bilhetes
de 20 euros.
Portugal defronta a Bósnia a partir
das 20h30 de sábado e, quatro dias
depois, joga em Zenica a segunda
mão do play-off.
PUB

DESPORTO

Ponto Final
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A 12 de Novembro de 1927...

Trotsky é expulso do partido comunista soviético
» Pedro Rios

Os dados já estavam lançados
há algum tempo, mas a 12 de
Novembro de 1927 a “guerra”
interna no partido comunista
soviético estava perdida para
Leon Trotsky: o antigo Comissário do Povo para a Guerra foi
expulso do partido, perdendo
para Josef Stalin a luta pela sucessão de Lenine.
A luta pela liderança do partido
comunista começou ainda antes
da morte de Lenine (em 21 de
Janeiro de 1924), que chegou
a desaconselhar, no seu testamento político, que fosse Stalin
a suceder-lhe. “O que faltava a
Stalin em inteligência, oratória
e prestígio entre os comunistas
e a sua base social, sobrava-lhe em controlo do aparelho”, diz o historiador Fernando Rosas.
Stalin move uma campanha de difamação contra
Trotsky, que, em 1925, é proibido de falar em público. A gota de água deu-se, dois anos depois da expulsão do partido comunista, quando Trotsky foi banido
da União Soviética e obrigado a exilar-se. Esteve na
Turquia, França, Noruega e, finalmente, estabeleceu-se no México.
Mesmo no exílio, continuou a lutar contra a “via to-

talitária, repressiva e violenta”
do estalinismo. Defendia a expansão da revolução socialista
a vários países por oposição ao
nacionalismo de Stalin.
As suas ideias continuavam a
incomodar Stalin, que ordenaria o seu assassinato: Ramón
Mercader matou-o a golpes de
picareta, em 1940, na sua casa
no México.
Para Rosas, “o trotskismo constitui a primeira tentativa, no
quadro dos valores do marxismo-leninismo, de crítica e superação do curso estalinista do
bolchevismo”.
A corrente é “continuadora das
concepções leninistas”, mas é
“mais aberta” do ponto de vista do funcionamento
dos partidos que a representam: “Admite liberdades
de tendências, não há centralismo democrático”.
Em Portugal, o trotskismo não teve grande implantação, diz Rosas. Surge primeiro com a Liga Comunista
Internacionalista, que estaria na origem do Partido Socialista Revolucionário (PSR), o partido de inspiração
trotskista, liderado por Francisco Louçã, com maior
penetração eleitoral e que foi integrado no Bloco de
Esquerda. O PSR foi extinto no ano passado.

Olhar

O Primeiro-ministro
japonês Yukio
Hatoyama saúda de
forma efusiva o Imperador Akihito e a
Imperatriz Michiko.
No dia do vigésimo
aniversário da sua
subida ao trono, o
chefe do Governo
desejou, no registo
da tradição local,
uma vida longa às
duas maiores figuras
do Estado

Foto: Junji Kurokawa/EPA
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Espanha

STJ

Casamento homossexual

Iberia põe bilhetes
ao preço do TGV

Noronha do
Nascimento reeleito
presidente

Bispos admitem
que debate leve a
referendo

Noronha do Nascimento foi reeleito presidente do Supremo Tribunal
de Justiça (STJ) por maioria absoluta, ao conseguir 47 votos dos 65
conselheiros que participaram na
eleição.
Nascimento derrotou o outro candidato ao cargo, o antigo director
nacional da Polícia Judiciária, Santos Cabral.
O mandato do presidente do STJ
passa, de acordo com a nova legislação, a ser de cinco anos e não
de três, o que significa que, ao
ser reeleito, Luís António Noronha
do Nascimento, de 66 anos, não
irá cumprir o mandato até ao fim,
porque aos 70 anos será obrigado a
aposentar-se.

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. Jorge
Ortiga, admitiu, em Fátima, que o
“debate alargado” sobre as propostas de legalização dos casamentos
homossexuais pode ter como “expressão” um referendo, para evitar
o distanciamento entre a sociedade
civil e os “órgãos legislativos”.
Na conferência de imprensa conclusiva da Assembleia Plenária da
CEP, D. Jorge Ortiga assegurou que
a hierarquia católica não irá lançar
qualquer iniciativa que vise uma
consulta referendária, mas assegurou o seu apoio aos movimentos
cívicos que, neste momento, o procuram fazer.
“Se o referendo surgir, as pessoas
podem contar com o nosso apoio e
a nossa orientação”, disse, apontando para o objectivo de “formar
consciências”.

A Iberia anunciou que vai baixar em
35% o preço das ligações aéreas entre Madrid e Barcelona.
O preço do bilhete para a capital
da Catalunha será, curiosamente, o
mesmo cobrado no TGV na mesma
rota, ou seja, 129 euros por ida e
volta.
Equiparar o preço das 60 ligações
aéreas nas duas principais cidades
espanholas com o da ligação ferroviária de alta velocidade é, para a
Iberia, uma medida adequada à situação económica.
Nas próximas horas, poderá ser ainda anunciado o negócio do ano na
aviação comercial mundial: a fusão
da Iberia com a britânica British Airways.

A fechar...

TEMPO

Banca já obteve este ano
cinco mil milhões de garantias
O Estado concedeu, até 21 de Outubro, garantias à banca no valor de 4950 milhões de euros. BCP e o BES foram
os bancos que pediram garantias no valor mais elevado.

Revogadas taxas moderadoras
O Governo aprovou hoje, em Conselho de Ministros, um
decreto que revoga as taxas moderadoras para internamento e cirurgia no âmbito do SNS.

Angola: acidente com autocarro
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SÁBADO
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19ºC/15ºC

18ºC/15ºC
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24ºC/20ºC

18ºC/15ºC
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LISBOA

PORTO

FARO

COIMBRA

Pelo menos 32 pessoas morreram e 42 ficaram feridas
num acidente, em Angola, com um autocarro de repatriados da República Democrática do Congo.

MADEIRA

Palestina: Comité eleitoral
aconselha adiamento de eleições
O presidente do Comité Central Eleitoral palestiniano
recomendou ao presidente da Autoridade Nacional o
adiamento das eleições agendadas para Janeiro.
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