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Óscares

Bigelow faz história em noite sem surpresas
Como previsto pela maioria dos críticos, “Estado de Guerra” é o grande vencedor da 82.ª
edição dos Óscares. Katheryn Bigelow destaca-se como a primeira mulher a ganhar um Óscar
pela realização. O seu drama sobre a guerra no Iraque venceu seis estatuetas douradas e deu
uma abada em “Avatar”, que saiu do Teatro Kodak com apenas três distinções técnicas.
» Catarina Santos

Kathryn Bigelow pareceu ficar
em estado de choque com a vitória do seu “Estado de Guerra”.
Estava perante “o momento de
uma vida”, afirmou. Mal tinha
tido tempo de chegar aos bastidores, depois de receber a estatueta para a melhor realização,
quando um Tom Hanks cheio de
vontade de despachar a festa
disparou o nome do vencedor
para melhor filme.
“Estado de Guerra” tinha já na
algibeira os prémios para argumento original, edição de som,
mistura de som e montagem.
Uma equipa inteira cheia de bonecos dourados subiu ao palco
em êxtase, pondo um ponto final
na gala apresentada por Alec Baldwin e Steve Martin.
Numa noite em que a única surpresa foi o Óscar de melhor filme em língua estrangeira para
o argentino “El Secreto de Sus
Ojos”, a cerimónia mais pareceu
o desenrolar de um guião previamente escrito. Ganharam os prováveis em quase tudo:
Jeff Bridges (“Crazy Heart”) foi melhor actor, Sandra
Bullock (“Um Sonho Possível”) sagrou-se melhor actriz,
Cristoph Waltz (“Sacanas Sem Lei”) venceu o Óscar
para actor secundário e a correspondente feminina foi
Mo’Nique (“Precious”).
Também se confirmou a vitória de “Up – Altamente” na
animação. O filme da Pixar somou ainda melhor banda
sonora.
“Precious”, o filme produzido por Oprah Winfrey, juntou à mais que provável vitória de Mo’Nique o reconhecimento para o argumento adaptado.

Cameron, Reitman e Tarantino na mó de baixo
James Cameron não saiu propriamente de mãos a abanar com o seu “Avatar” – levou melhor direcção artística, fotografia e efeitos especiais –, mas, tendo em
conta que tinha as mesmas nove hipóteses iniciais que
“Estado de Guerra”, é claramente o maior derrotado
da noite.
Há, ainda assim, outros perdedores evidentes: “Nas Nuvens”, de Jason Reitman, concorria em seis categorias
e nem sombra de estatuetas; também “Sacanas Sem
Lei”, de Quentin Tarantino, partia com oito nomeações
e apenas garantiu a mais que prevista para Cristoph
Waltz – e foi indisfarçável o ar de desilusão estampado

na cara de Tarantino quando viu
a hipótese de melhor argumento
original escapar-lhe para “Estado
de Guerra”.
Por falar em ares de desagrado,
uma curiosidade: inúmeras vezes
as câmaras focaram George Clooney durante a cerimónia e em
todas elas o actor devolveu um ar
cerrado, nem um pouco contente. A única excepção foi o quase
sorriso que retribuiu a Vera Farmiga, a sua companheira de “Nas
Nuvens”, quando esta se desfez
em elogios para o apresentar
como candidato a melhor actor.

Tanto corte e o tempo é o
mesmo
E assim passaram quase três horas e meia de um espectáculo
que se mantém demasiado longo
e pouco ritmado, onde uma soma
de pequenas partes intervaladas
por muita publicidade se transforma num desfile pouco oleado
de apresentações, que ficam a dever umas páginas à
imaginação.
É certo que os apresentadores Steve Martin e Alec Baldwin conseguiram salpicar a cerimónia com algumas
gargalhadas (como quando colocaram óculos 3D para
localizar James Cameron na plateia ou quando afirmaram que, pelo número recorde de nomeações – 16 –,
Meryl Streep deveria ser vista como a maior perdedora
da história), e há que assinalar um muito cómico Ben
Stiller vestido de Avatar (com direito a cauda gigante,
olhos amarelos e cabelo pronto a “conectar-se” com
outros seres) para apresentar os nomeados para melhor caracterização.
Mas tudo isto pareceu insuficiente para compensar o
tempo perdido, por exemplo, numa coreografia interminável e algo desenquadrada para apresentar os
candidatos a melhor banda sonora (porque dançavam
como no teledisco do “Thriller” na música de “Estado
de Guerra”?). Também se poderá questionar a escolha
para a apresentação dos dez nomeados para melhor
filme – pelo meio da cerimónia foram espalhados dez
momentos em que um actor sobe a um palco e fica de
corpo inteiro a falar para a câmara sobre um determinado filme, num cenário desinteressante e em que não
se distinguem expressões faciais. Isto é tudo menos televisivo, o que é difícil de compreender numa gala que
luta cada vez mais por subir audiências.
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Ler a complexidade do mundo

Manuel Pinto
Professor da Universidade do Minho

Em momento de aniversário, o “Público” reno- de positivo o jornal nos deu e desejar que melhova a aposta na figura do Provedor do Leitor. José re sempre o seu modo de fazer jornalismo.
Queirós, que ontem publicou a sua primeira cró- Há dois aspectos, nestas duas décadas de vida,
nica, definiu como traço distintivo do jornalismo que não foram devidamente evidenciados.
de qualidade “a capacidade de desO primeiro refere-se ao facto de o
codificar, com honestidade e compe- A quantidade
jornal se acantonar numa elite potência, as opacidades e complexida- de informação
lítica, económica e cultural e quades do mundo em que vivemos, para circulante
se nunca ter conseguido afirmar-se
que cada um de nós possa, com mais (...) torna
como negócio rentável. Isto significa
conhecimento, formar a sua própria
que, salvaguardado o que pode deesse trabalho
opinião de cidadão livre”.
pender da crise geral da imprensa
Oxalá o Público – e, como ele, outros de ajudar a
e das opções quotidianas do próprio
media que querem fazer jornalismo interpretar o
diário, a sociedade portuguesa não
de qualidade – persiga sem cedências mundo uma
se tem revelado capaz de alimentar
tal objectivo. Na verdade, a quan- das missões
e fazer crescer um projecto como o
tidade de informação circulante, o
“Público”.
mais nobres e
emaranhado das situações a que ela
O segundo aspecto refere-se ao prose reporta e o desguarnecimento da necessárias do
grama “Público na Escola”, que faz
maior parte de nós para a avaliar e jornalismo
também agora 20 anos e que é já o
filtrar tornam esse trabalho de ajumais persistente caso de aposta na
dar a interpretar o mundo uma das missões mais Educação para os Media por parte de um meio
nobres e necessárias do jornalismo, nos nossos de comunicação social português. Apoia iniciatidias.
vas das escolas que promovem a relação crítica e
Ao surgir, em 1980, o “Público” introduziu uma esclarecida dos alunos com a informação de acrespiração nova na imprensa portuguesa. E, em tualidade. Ou seja, procura ajudar a promover
geral, a trajectória feita não desmerece dos pro- “a capacidade de descodificar, com honestidade e
pósitos de rigor e inovação iniciais, ainda que o ar competência, as opacidades e complexidades do
fresco inicial tenha perdido, em mais de uma oca- mundo” – tarefa em que os media de qualidade e
sião, o seu vigor. Mas é justo sublinhar o quanto as escolas se deveriam encontrar de mãos dadas.

Instrumento de
(verdadeira) liberdade
A fundação Francisco Manuel dos Santos, dirigida
pelo sociólogo António Barreto, lançou recentemente uma base de dados que põe à disposição de
todos os cidadãos dados estatísticos sobre o país nos
últimos cinquenta anos, de forma simples e compreensível ao comum cidadão.
Nas palavras de António Barreto, “ter uma informação rigorosa é uma fonte de liberdade de escolha e
liberdade dos cidadãos”.
Num tempo em que parece que cada vez mais o poder político usa a máxima de confundir para reinar,
manipulando os números e os dados estatísticos a
seu belo prazer, com o único intuito de manter o
povo na ignorância, esta não pode deixar de ser
uma iniciativa para louvar.
É bom saber que apesar da crise e da confusão em

que nos sentimos afogados, existe um empresário,
Soares dos Santos, que decide canalizar parte da
sua fortuna para uma Fundação que tem como propósito o benefício de todos.
Não só ganhamos com o seu trabalho, mas também
com o exemplo dado de como se pode ajudar a desenvolver uma sociedade, dando-lhe mais instrumentos para decidir em liberdade.
Como em tudo o resto, é nas práticas e não nos discursos que se distinguem os verdadeiros, dos falsos
democratas.

Raquel Abecasis
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PEC

IRS agravado, TGV adiado a norte e salários
abaixo da inflação até 2013
O ministro das Finanças anunciou hoje um agravamento fiscal para os rendimentos colectáveis acima dos 150
mil euros por ano e salários abaixo da inflação para os
funcionários públicos até 2013.
Estes anúncios foram feitos no âmbito do Programa de
Estabilidade e Crescimento (PEC), que está, ao longo
do dia de hoje, a ser objecto de discussão entre o Primeiro-ministro, os partidos com assento parlamentar e
os parceiros sociais (ver caixa).
O principal objectivo do PEC é reduzir o défice até
3% nos próximos quatro anos, diminuindo a despesa e
mantendo a estabilidade fiscal.
Teixeira dos Santos anunciou que os rendimentos colectáveis acima de 150 mil euros terão uma taxa de IRS
de 45% até 2013 (uma taxa adicional temporária) e que
as deduções fiscais, em sede de IRS, serão limitadas –
medida que só não irá afectar os baixos rendimentos.
Vão ainda acabar todas as isenções às mais-valias mobiliárias: as acções detidas por mais de um ano passam
a ser tributadas.
Na Administração Pública, por outro lado, os funcionários deverão ter aumentos salariais abaixo da inflação,
dentro do mesmo prazo.
“Congelámos os salários este ano e não podemos assumir o compromisso de alinhar o andamento dos salários
com o andamento da inflação. Vamos ter, de facto, que
prosseguir o caminho da forte contenção salarial”, afirmou o ministro das Finanças durante a apresentação
das linhas gerais da actualização do PEC até 2013.
“Os aumentos eventualmente a verificar estarão abaixo da inflação esperada durante este período”, acrescentou.
Por sua vez, o TGV é adiado por dois anos no que diz
respeito às linhas entre Lisboa e Porto e entre Porto e
Vigo. “O investimento público teve um pico em 2009
com os programas de estímulo à economia e esse esforço irá ser atenuado nos próximos anos”, anunciou
Teixeira dos Santos. Questionado sobre se essa era uma
cedência ao PSD, que tem criticado nos últimos tempos
a manutenção destes avultados investimentos em tempo de crise, o ministro respondeu que “esta proposta
não foi aprovada para dar razão a ninguém, mas sim
para criar um quadro de finanças públicas com um défice mais baixo e com contas mais sustentáveis”.

Seis milhões em privatizações
Teixeira dos Santos afirmou que o Governo espera levar
a cabo “um conjunto significativo de privatizações”,
que irá apresentar quando levar o programa à Assembleia da República. “Prevemos, no conjunto das privatizações equacionadas, uma receita global de seis
mil milhões de euros. Isso vai nos permitir controlar o
andamento de dívida pública”, afirmou.
Teixeira dos Santos não especificou, contudo, quais as
participações que o Estado poderá vender.
Também o ministro da Economia, Vieira da Silva não
esclarece este ponto, mas confirmou hoje que o PEC
prevê a alienação da participação do Estado em várias
empresas.

Por sua vez, o ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, admitiu que o PEC pode vir a ser votado no Parlamento, acrescentando que o Governo deseja um apoio
alargado no momento de apresentação do programa a
Bruxelas.
Portugal vai chegar a 2013 com a economia a crescer
1,7% e com o défice das contas públicas nos 2,8%, segundo o cenário macroeconómico do PEC.
De acordo com a síntese do documento, o défice das
contas públicas vai passar de 8,3% do PIB, este ano,
para 6,6% no ano seguinte, para depois descer para os
4,7% em 2012 e ficar nos 2,8%, abaixo do limite de 3%
definido no PEC, em 2013.

Economistas pouco surpreendidos
Na opinião do antigo governador do Banco de Portugal
e ex-ministro das Finanças, Silva Lopes, o PEC agora divulgado pelo Governo fica aquém das expectativas.Em
declarações à Renascença, Silva Lopes diz que será,
agora, importante verificar o grau de credibilidade que
lhe será atribuído pelos mercados internacionais.
No mesmo sentido a opinião do economista João César
das Neves, que sustenta que o Governo está agora a
fazer o que pode, porque já não consegue fazer o que
deve.
Já Pedro Santos Guerreiro, director do “Jornal de Negócios”, sublinha que o dossier “privatizações” - apesar dos objectivos financeiros divulgados - constitui
ainda uma incógnita no contexto da austeridade que já
se antevia neste PEC.

PSD: Subida de impostos
“afunda ainda mais a economia”
O Primeiro-ministro está hoje a reunir com os partidos
com assento parlamentar e com os parceiros sociais para
divulgar os pormenores do PEC.
Depois de reunir com José Sócrates, Manuela Ferreira
Leite disse que se a proposta do Governo configurar um
aumento de impostos estamos a “afundar ainda mais a
economia”, sendo, por isso, “difícil defender-se” uma
medida deste tipo.
Contudo, a líder do PSD sublinhou a abertura manifestada pelo Governo para introduzir “ajustamentos [ao
PEC] de acordo com as propostas que forem feitas pelos
partidos”.
Ferreira Leite escusou-se a indicar o sentido de voto do
partido quanto à resolução de apoio ao PEC, afirmando
que por ter tido acesso apenas a “um resumo” do programa. Além disso, defendeu a necessidade de serem
também conhecidos “todos os encargos para o país depois de 2013”.
Em relação ao TGV, a líder social-democrata admitiu que
o adiamento das linhas Porto-Lisboa e Porto-Vigo vai ao
encontro das críticas feitas pelo PSD relativamente ao
projecto.
Ao longo do dia, José Sócrates reúne, ainda, com CDS,
PCP, Bloco de Esquerda, “Os Verdes”, CGTP, UGT e confederações patronais.
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Pesca

Armadores dizem que formação é insuficiente para
garantir segurança no mar
» Henrique Cunha

A Associação dos Armadores das Pescas Industriais
(ADAPI) diz que os pescadores não estão a receber a
formação adequada de forma a prevenir as situações
de insegurança. Miguel Cunha, presidente da ADAPI,
alerta, em declarações à Renascença, para o facto de
o organismo que ministra a formação não funcionar devidamente.
Para Miguel Cunha, a formação é demasiado académica, não responde às necessidades do sector e não salvaguarda as questões de segurança. “Os equipamentos
estão a bordo, mas as pessoas têm de ser instruídas
para os utilizar convenientemente no caso de uma
emergência. Hoje em dia, a formação para a pesca,
promovida pela FORMAR, que é a única instituição que
está acreditada para o efeito, faz uma formação meramente académica, e não é isso que se quer”, diz o
presidente da ADAPI.
Miguel Cunha garante que, por diversas vezes, alertou

para o problema e que os meios de segurança actuais
são suficientes para prevenir as situações de insegurança no mar. Só através de uma formação adequada, será
possível atenuar o número de vitimas, conclui.
Desde o inicio do ano, há a registar 11 mortos e dois
desaparecidos no mar. Se ampliarmos os dados estatísticos para os últimos 30 anos, só na zona das Caxinas
em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, morreram no mar
cerca de 100 pescadores.

Governo reage
Em reacção a estas denúncias, fonte do Ministério da
Agricultura e Pescas garantiu à Renascença que as preocupações expressas pela associação constam do plano
definido na última sexta-feira na reunião que juntou o
Governo e todos os agentes do sector das pescas.
Esse plano prevê novas acções de formação. Os pescadores têm, agora até ao final de Maio para se inscrever
junto da FORMAR - o organismo tutelado pelo Ministério da Agricultura e Pescas que vai ministrar toda a
formação.
Já a Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do
Mar garante que no futuro haverá menos mortos e menos desaparecidos entre os pescadores.
De acordo com José Festas, os pescadores vão poder
receber, muito em breve, a formação necessária para a
aplicação do projecto “Segurança é Viver”: uma iniciativa que pretende dotar as embarcações de pesca de
meios de salvamento e equipamentos electrónicos de
ajuda à navegação. Entre os novos meios de salvação
destaca-se a utilização de fatos flutuantes.

Mirandela

Olhão

PSP terá denunciado casos de bullying

Pavilhão de escola
vandalizado

Continuam reunidos, à hora de fecho desta edição, em Mirandela, o Conselho Executivo da Escola Luciano Cordeiro, a Comissão de Protecção de
Menores e a PSP.
O encontro ocorre dias depois do trágico desaparecimento de um aluno
no rio Tua, alegadamente na sequência de um caso de violência escolar
entre alunos.
A Comissão de Protecção de Menores de Mirandela não adianta pormenores
sobre os temas que hoje estão a ser debatidos, mas a imprensa desta manhã dá conta que aquela estrutura terá conhecimento de pelo menos três
casos de violência na escola Luciano Cordeiro.
De acordo com o “Jornal de Notícias”, estas situações terão sido comunicadas pela PSP e não pelo agrupamento escolar local. De resto, o Conselho
Executivo da escola permanece em silêncio sobre estes assuntos.
A confirmarem-se estes dados, o presidente da Associação Nacional de Professores, João Grancho, sustenta que é mais um exemplo do que diz ser a
ineficácia no acompanhamento de casos de violência escolar.
Casos que, de acordo com a associação, obrigam à criação de novos mecanismos de prevenção e acompanhamento.
Só amanhã o Ministério Público deverá terminar o processo de averiguações e o Ministério da Educação deverá concluir o inquérito às circunstâncias em que ocorreu o desaparecimento de Leandro Pires no Rio Tua.

Um pavilhão da escola EB 1 do Largo da Feira, em Olhão, foi incendiado e outros equipamentos foram
destruídos durante a madrugada.
O pavilhão climatizado que estava
a ser usado provisoriamente como
sala de aulas foi incendiado e ficou
totalmente destruído.
Outra sala de aula da mesma escola
foi invadida, tendo sido destruídos
quadros, janelas, cadeiras e outros
equipamentos.
23 alunos ficaram sem aulas e decorrem, à hora de fecho desta edição,
reuniões para decidir o que fazer,
podendo a solução passar pelo aluguer de um espaço pré-fabricado.
A Polícia Judiciária já esteve no local a recolher provas e está a investigar o caso.
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Violência doméstica não deve ser silenciada
No Dia Internacional da Mulher, a secretária de Estado
da Igualdade falou sobre um problema que continua
a afectar muitas famílias: o silêncio sobre situações
de violência doméstica não é aceitável, afirmou Elza
Pais.
As mulheres e os filhos são os mais afectados por esta
tragédia, que começa muitas vezes no namoro e que é,
afinal, um crime público, recorda a governante.
“A lei permite a classificação da violência no namoro
como crime público e, portanto, os jovens que vivam
situações destas podem apresentar as suas participações. Perante agressões, não podemos ficar calados”,
sublinha a governante.
“A Violência contra a Mulher” foi o tema de um debate organizado pela delegação do Parlamento Europeu,
que contou com a participação de eurodeputadas, jornalistas e representantes de organizações não-governamentais (ONG).
A violência contra as mulheres e a discriminação laboral continuam a ser as grandes lutas, cem anos após a
primeira comemoração do Dia Internacional.
Nos últimos dias, relatórios nacionais e internacionais
voltaram a chamar a atenção para o facto de as mulheres continuarem a ter mais dificuldade em ascender a
lugares de topo.
Em Portugal, por exemplo, a participação da mulher no mercado de trabalho é das mais elevadas
da União Europeia, mas apenas 16% exerce cargos
de chefia.
No ano passado, a maior parte dos 2,4 milhões de mulheres empregadas fazia parte do “pessoal dos serviços
e vendedores” ou exercia profissões não qualificadas.
Mesmo quando desempenham funções iguais, existem
fortes riscos de os salários serem diferenciados, com
eles a ganharem mais do que elas.
O número de mulheres empregadas (dos 15 aos 64 anos)
passou de 45% em 1970 para 58%.

xico e Turquia e menor nos países nórdicos.
Os dados indicam que das 62% de mulheres empregadas, ganham menos um quinto do que os homens.
Em todos os países, o sexo feminino tende a ser mais
pobre, principalmente numa idade mais avançada: o
risco de pobreza relativa é mais alto 1,2 vezes entre
as mulheres na faixa etária dos 66 aos 75 anos e de 1,8
vezes naquelas com mais de 75 anos. Em contraste, os
homens correm 1,2 vezes esse risco, em relação à restante população, quando têm mais de 75 anos.

Campanha contra violência no namoro alargada
A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
(CIG) vai estender a campanha sobre a violência entre
os casais mais jovens a todos os níveis de ensino, incluindo às “crianças mais pequenas”.
Sara Falcão Casaca, presidente do organismo, mostrase preocupada com o estudo feito pela Universidade
do Minho, segundo o qual “entre a população mais jovem, e até com alguma escolaridade, se aceita a violência”.
A CIG vai redobrar, por isso, o esforço em “educar
para a cidadania”, aprofundando a campanha sobre a
violência no namoro lançada em Novembro de 2008,
alargando-a a todos os níveis de ensino.

Mulheres de Tires recebem especialistas do IPO
Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, o Instituto
Português de Oncologia (IPO) está hoje na cadeia de
Tires para falar sobre a prevenção do cancro do colo
do útero.
Porque não é por estarem presas que deixam de ser
mulheres, um grupo de especialistas vai explicar às
reclusas a importância do rastreio e a importância de
vacinar as filhas.

Disparidade salarial permanece

Metade dos desempregados de
Vila d’Este é mulher

Mak Remissa/EPA
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Dia Internacional da Mulher

Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), hoje divulgado, revela que a diferença entre homens e mulheres na taxa
de emprego varia muito entre os países. Em 2008, era
maior nas regiões do Mediterrâneo, Japão, Coreia, Mé-

Em Vila d’Este, um bairro social de grande dimensão em
Vila Nova de Gaia, mais de metade dos que não têm trabalho é mulher e grande parte dos que vivem em pobreza
extrema também. Há 1200 mulheres desempregadas em
Vila d’Este e 570 em situação de pobreza extrema.
Além disso, quando procuram trabalho, as mulheres são
confrontadas com dificuldades que não afectam os homens. A simples condição feminina é motivo para discriminação no acesso a um posto de trabalho, e mais ainda
quando as qualificações são baixas, constatou a repórter
da Renascença Cristina Branco, numa reportagem que
pode ouvir em www.rr.pt.
A Associação dos Proprietários da Urbanização Vila d’Este
tem um gabinete de inserção profissional que procura
ser uma ponte. Todas as semanas expõe as propostas que
existem no Centro de Emprego. A técnica Liliana Coelho
explica que há, inclusivamente, um conjunto de questões
que são colocadas apenas às mulheres nas entrevistas de
emprego como: quantos filhos têm e que idades têm, se
são solteiras, quando pretendem casar. “Questões que
não deveriam fazer parte da entrevista”, diz a técnica.
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Fundos europeus só
no Verão

Irresponsabilidade social

Francisco Sarsfield Cabral
Jornalista
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O comissário europeu responsável
pela Política Regional admitiu qie o
dinheiro do Fundo Europeu de Solidariedade não deve chegar à Madeira antes do Verão.
Johannes Hahn visitou a ilha durante o fim-de-semana para conhecer
as consequências do temporal.
O comissário reconheceu a urgência
da ajuda que é pedida às instâncias
europeias, mas não considerou realista que os apoios cheguem antes
do Verão.
Admitiu, no entanto, que possam
ser canalizadas para a Madeira verbas já adjudicadas a Portugal no
âmbito dos outros fundos estruturais, ficando tal dependente de um
pedido do Governo português.

Em Portugal vários gestores empresariais de topo renunciaram a
receber bónus – isto é, prémios que acrescem ao vencimento base.
E o Governo já anunciara que, este ano, não haveria bónus para os
gestores de empresas do Estado.
São decisões sensatas e que contrastam com a chocante insensibilidade social a que assistimos noutras paragens. É certo que, por
cá, também tivemos vencimentos astronómicos de administradores de empresas e bancos. Mas o fenómeno não adquiriu entre nós,
felizmente, a dimensão que assume em países como os Estados
Unidos.
Aí, administradores de bancos salvos da falência graças ao dinheiro dos contribuintes não tiveram rebuço em, uma vez atenuada a
crise, se atribuírem de novo quantias faraónicas. Ao ponto de o
Presidente Obama ter sido obrigado a intervir para travar o escândalo.
O mais preocupante é o que este caso revela de falta de sentido de
solidariedade e de coesão social. Dir-se-ia que esses gestores milionários vivem num mundo à parte, ignorando deliberadamente o
resto da sociedade e as dificuldades que esta atravessa.

Mau tempo

Povoações isoladas
junto ao Tejo
As povoações de Lezirão, no concelho de Azambuja, e de Reguengos do
Alviela, no concelho de Santarém,
mantêm-se hoje isoladas, devido à
inundação provocada pela subida
dos caudais da bacia do rio Tejo.
No distrito de Lisboa, também por
motivo de inundação, estão cortadas as estradas nacionais 3-1, entre
Azambuja e Valada, 115 entre Vila
Verde e Francos e a 247-3 na Serra
de Sintra, que liga a Pena aos Capuchos.
Por sua vez, no distrito de Santarém
estão cortadas as estradas nacionais
365 entre Pombalinho e Vale Figueira, 365 em Reguengo do Alviela,
Palhais e ainda entre Azinhaga e a
Golegã e Santarém e Ponte de Celeiro.
Estão ainda interditas ao trânsito
as estradas nacionais 114-2, entre
Setil e Reguengo, 3-2 entre a Ponte
Reguengo e Valada, 114 entre Santarém e a Ponte D. Luís.

Porto/Videovigilância

Bares defendem alargamento de período
de gravação de imagens
A Associação de Bares da Zona Histórica do Porto (ABZHP) quer que a
gravação de imagens da videovigilância na zona histórica e turística
da Ribeira passe a efectuar-se 24
horas por dia.
Actualmente, a gravação está legalmente limitada ao período nocturno, entre as 21h00 e as 07h00.
“Não faz sentido esta limitação. O
crime não tem hora para acontecer”, disse à agência Lusa o presidente da ABZHP, António Fonseca,
questionando o subaproveitamento
do equipamento, tendo em conta o
seu encargo.
O sistema de videovigilância da
Ribeira do Porto, o primeiro autorizado em Portugal para funcionar
na via pública, está activo há meio
ano, a completar amanhã, por iniciativa da ABZHP.

r/com renascença comunicação multimédia, 2010

Pedro Ferrari/LUSA

NACIONAL

Madeira

08

Sismo de magnitude 6 faz
pelo menos 57 mortos
Um tremor de terra de magnitude 6 na escala de Richter matou esta madrugada pelo menos 57 pessoas
no Leste da Turquia. Há ainda algumas pessoas debaixo
dos escombros e pelo menos 70 feridos, incluindo dez
com gravidade.
Foram sacudidas seis aldeias na província de Elazig,
com 320 mil habitantes e a 550 quilómetros da capital, Ancara. Testemunhas indicam que o abalo teve a
duração de um minuto. As casas desta região são pouco
resistentes aos frequentes abalos.
Este foi o último sismo de uma vaga de terramotos
de grande magnitude que, nas últimas semanas, tem
abalado várias partes do mundo – Haiti (Janeiro, mais
de 200 mortos), Chile (Fevereiro, cerca de 800 vítimas
mortais) e Turquia (Março).
Esta sucessão de tremores de terra é, contudo, considerada casual pelo sismólogo Luís Mendes Victor, que
salienta o facto de ocorrem em zonas de elevada sismicidade, à excepção da “situação especial” que aconteceu no Haiti.
A Turquia é atravessada pela falha sísmica da Anatólia
Oriental. Trata-se, por isso, de um dos países onde a

Omer Fansa/EPA
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Turquia

actividade sísmica é intensa. O abalo de hoje não foi
dos mais fortes. No Verão do ano passado, um terramoto causou cerca de 18 mil mortos.

Abalo em zona pouco povoada diminui efeitos
Elazig é uma região pouco povoada, o que terá evitado
uma tragédia maior com o sismo de hoje. Ainda assim,
o porta-voz do Crescente Vermelho Hali Argil afirma
à Renascença que o número de vítimas mortais pode
subir. Para já, acrescenta, estão garantidos os bens essenciais à população – no local, está uma equipa desta
organização.

Parlamento Europeu

Zona Euro

Isenções para pequenas empresas em
discussão

Alemanha e França
querem FMI europeu

O Parlamento Europeu discute hoje uma proposta destinada a isentar as
empresas com menos de dez trabalhadores da obrigatoriedade de contabilidade geral.
Portugal tem sido um dos países opositores à proposta da Comissão Europeia,
mas o eurodeputado do CDS-PP Diogo Feio espera que Lisboa mude de opinião, pois considera a medida muito importante para ajudar as empresas.
Nesse sentido, o partido apresentou a mesma proposta em sede de Orçamento de Estado.
“Empresas que, durante a média anual tenham menos de 10 empregados e
um balanço de negócio que não seja muito alto, podem ficar dispensadas
da obrigação geral de apresentação de contabilidade”, explica o eurodeputado.
“As empresas têm, fundamentalmente, três grandes obrigações contabilísticas: uma geral, uma de natureza fiscal e outra quando necessitam de
crédito. Apenas a primeira ficaria isenta”, sustenta ainda.
No Parlamento Europeu, a proposta é votada na quarta-feira, dois dias
antes da votação do projecto CDS-PP, na Assembleia da República.

Catástrofes naturais na ordem dos trabalhos em Estrasburgo
A sessão plenária do Parlamento Europeu que decorre entre hoje e quintafeira em Estrasburgo (França) irá debater as catástrofes naturais.
No âmbito desta discussão, os eurodeputados vão pedir que a Comissão
Europeia responda com brevidade ao pedido de ajuda à Madeira, mas já é
sabido que as verbas do Fundo Europeu de Solidariedade só deverão chegar
à ilha perto do Verão.
Quem o admitiu foi o comissário responsável pela Política Regional, Johannes
Hahn, que visitou a Madeira no passado fim-de-semana. Reconheceu a urgência da ajuda, mas afirmou que o dinheiro irá levar alguns meses a chegar.

Berlim e Paris pretendem criar um
Fundo Monetário Europeu (FME), na
linha do FMI (Fundo Monetário Internacional). A notícia é avançada na
edição de hoje do “Financial Times”.
O objectivo das duas capitais europeias é reforçar a cooperação na
Zona Euro, perante eventuais situações idênticas à da Grécia.
No plano que se desenha são incluídos instrumentos de liquidez para
socorrer Estados-membros em crise, admitindo-se também que um
país deficitário possa, no limite,
ser excluído da Zona Euro, ou, por
exemplo, possa ver reduzido o acesso às verbas do Fundo de Coesão ou
suspenso o direito de voto nas reuniões ministeriais ao nível da UE.
A ideia parte da constatação de que
a Grécia poderá mesmo ter de vir a
ser ajudada pelos parceiros da Zona
Euro para contrair os empréstimos
de que precisa. Embora ainda não
se saiba bem como será feita essa
ajuda, Alemanha e França reconhecem que Atenas não deve recorrer
ao dinheiro do FMI. Se tal acontecesse, seria o reconhecimento do
falhanço da Zona Euro.
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Nigéria

Afluência às urnas em 60% em dia
marcado pela violência

Violência interreligiosa faz pelo
menos 500 mortos

Ali Haider/EPA
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Iraque

Apesar da forte presença de militares nas ruas, a violência marcou o acto eleitoral

A participação dos iraquianos nas eleições legislativas de ontem estará entre os 55% e os 60%, informou o chefe da comissão eleitoral independente
no Iraque, citado pela Associated Press.
Faraj al-Haidari adiantou ainda que os números exactos da afluência às
urnas serão conhecidos no final do dia de hoje.
A confirmar-se, este número fica abaixo da participação nas eleições de
Dezembro de 2005, quando 76% foram às urnas, mas um valor mais alto
do que as eleições provinciais do ano passado, quando apenas metade dos
inscritos exercerem o seu direito de voto.
Sabe-se, entretanto, que os resultados oficiais das eleições serão conhecidos dentro de alguns dias, muito provavelmente, na quinta-feira, anunciou o chefe da comissão eleitoral Faraj al-Haidari.
Os vários partidos estão a avançar com resultados não oficiais, mas a comissão eleitoral alerta para a especulação nos resultados, sublinhando
que a contagem dos votos em 6200 candidatos de 86 facções para 325
assentos no Parlamento levará o seu tempo.
Uma das estimativas não oficiais parte de funcionários do governo do Iraque que indicam, de acordo com a agência EFE, que o actual Primeiroministro, Nouri al-Maliki, aparece à frente dos adversários nas segundas
eleições desde a queda de Saddam Hussein, em 2003.

Violência fez 38 mortos
A afluência às urnas foi grande, apesar da violência e dos atentados que
marcaram o dia e fizeram, pelo menos, 38 mortos e 110 feridos.
Um forte dispositivo de segurança tornou possível que milhões votassem,
apesar das bombas e dos morteiros que, desde manhã cedo, explodiram
por todo o país. Grupos islâmicos sunitas radicais tentaram dissuadir a
população de votar, mas, segundo a Comissão Eleitoral, apenas duas das
50 mil mesas de voto tiveram de fechar por breves momentos, devido a
questões de segurança.

Obama felicita iraquianos
O Presidente dos Estados Unidos felicitou ontem os iraquianos pela participação nas eleições legislativas, apesar da violência que marcou o dia.
“Tenho muito respeito pelos milhões de iraquianos que recusaram ficar
em casa, apesar dos actos de violência, e que exerceram o seu direito de
voto”, lê-se num comunicado da Casa Branca.
Segundo Barack Obama, a taxa de participação demonstra que o povo
iraquiano escolheu moldar o seu futuro pela via política e não pela via
das armas.
Também a Alta Representante da UE para a Política Externa, Catherine
Ashton, saudou o empenho do povo iraquiano num Iraque democrático.
Para o comentador de assuntos internacionais Loureiro dos Santos qualquer que seja a força vencedora das segundas legislativas pós Saddam
Hussein, o Iraque terá sempre uma democracia autoritária.
Os resultados das eleições são vistos como cruciais no processo de reconciliação nacional, quando se perspectiva a retirada das tropas americanas.

A violência entre muçulmanos e
cristãos na Nigéria voltou a resultar em vítimas mortais, depois
de nómadas muçulmanos terem
atacado aldeias maioritariamente
cristãs.
Noventa e cinco pessoas foram detidas depois de uma onda de violência que fez pelo menos 500 pessoas,
a confiar nos números avançados
pelo governo do Estado de Plateau,
na Nigéria.
O ataque levado a cabo por muçulmanos nómadas sobre aldeãos
da etnia Berom, que é constituída
principalmente por cristãos, arrasou três povoações e, para além
das mortes, destruiu diversas infraestruturas.
Não é claro se os ataques tinham
motivações religiosas, étnicas,
ou uma mistura das duas, mas a
Nigéria tem um historial de conflitos religiosos que tem causado
milhares de mortos nos últimos
anos.
O país com maior população de África divide-se quase ao meio entre
cristãos e muçulmanos, e as zonas
onde ambas as religiões são obrigadas a viver em conjunto são as que
normalmente registam os episódios
de violência.

Al-Qaeda

Porta-voz detido
no Paquistão
Adam Yahive Gadahn, o porta-voz
norte-americano da rede terrorista
da Al Qaeda, foi detido na cidade
paquistanesa de Karachi.
A notícia é avançada pela edição de
hoje do jornal espanhol “El País”,
citando fontes do Paquistão.
Ainda de acordo com o diário, a
captura do conhecido “Azza - o
Americano” terá sido conseguida
durante uma operação conjunta
que envolveu as forças nacionais
paquistanesas e os serviços secretos dos Estados Unidos.
Gadahn constava da lista de terroristas procurados pelo FBI, que
prometia uma recompensa de um
milhão de dólares a quem fornecesse informações que culminassem na
captura deste terrorista.
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Vaticano

Cardeal Patriarca diz que sucessão
apostólica exige “cadeia ininterrupta”

Papa exorta fiéis a
“mudar de vida”

O Cardeal Patriarca de Lisboa sublinha
a importância da sucessão ininterrupta
dos sucessores dos Apóstolos. D. José
Policarpo lembrou, na sua Catequese
Quaresmal, que ser Bispo é estar em comunhão com todo o colégio episcopal,
cuja cabeça é Pedro.
“A sucessão apostólica exige que entre
cada Bispo, membro do Colégio Episcopal, e os doze Apóstolos, haja uma cadeia ininterrupta. Se essa cadeia
se quebrar, a ordenação não é válida. Nos primeiros séculos, as Igrejas
apresentavam, como garantia da sua autenticidade, a lista ininterrupta da
sucessão apostólica dos seus Bispos”, disse D. José Policarpo.
O Cardeal acrescentou que “os 12 Apóstolos são concebidos pelo Senhor
como uma comunhão apostólica. Eles são um colégio, um «eu colectivo»
e é, enquanto tal, que recebem a missão e são a base sólida da Igreja.
Pedro é constituído como a cabeça deste colégio, a garantia da unidade
na caridade”.
A terceira Catequese Quaresmal, na Sé Patriarcal de Lisboa, teve como
título “O Sacerdócio Apostólico”.

Lisboa

Igreja histórica aguarda intervenção
urgente
» João Santos Duarte

O Papa Bento XVI defendeu, em
Roma, que o sofrimento e o luto devem reforçar o empenho em mudar
de vida.
Ontem, na habitual oração do Angelus na Praça de São Pedro, o Papa
passou uma mensagem de esperança para quem vive momentos de
adversidade: “As desventuras e os
lutos não nos devem levar à curiosidade, nem à procura de presumíveis culpados, mas devem tornar-se
ocasiões para reflectir, para vencer
a ilusão de poder viver sem Deus
e para reforçar, com a ajuda do
Senhor, o empenho em mudar de
vida”.
“Perante o sofrimento e o luto, a
verdadeira sabedoria é deixar-se
interpelar pela precariedade da
existência e ler a história humana
com os olhos de Deus, o qual, querendo sempre e só o bem dos seus
filhos – por misteriosos desígnios do
seu Amor – permite que sejam provados pela dor para os conduzir a
um bem maior”, sublinhou.

Espanha

Há já várias semanas que a rotina de
Vicente Andrade, 84 anos, sacristão,
passa por despejar os baldes que vão ficando cheios com a água que cai, gota
a gota, do tecto da igreja de S. José
dos Carpinteiros, em Lisboa. “O menos
que tirei daqui foram 30 litros num dia.
Isto porque a chuva tem sido muita”,
diz Vicente, enquanto vai despejando a
água recolhida pelos vários baldes posicionados estrategicamente no chão.
A talha do altar de Nossa Senhora da Fé está a apodrecer. Por prevenção,
a imagem foi retirada para a sacristia. E a água já se espalha pelo chão
de madeira. Ana Alves de Sousa, do Grupo de Amigos da Igreja de São José
dos Carpinteiros, confirma que a situação se agravou este Inverno: “Há um
mês a água escorria só para os primeiros degraus. Passado um mês, já se
espalha pela Igreja toda, e escorre pelas paredes”.
A situação foi descoberta no final do ano passado, quando a vizinha igreja
de S. Luís dos Franceses entrou em obras, e a comunidade francesa quis
usar a igreja de S. José dos Carpinteiros para as missas semanais. O edifício data já do século XVI, e está classificado como imóvel de interesse público, juntamente com a contígua “Casa dos 24”, sede da Irmandade de S.
José dos Carpinteiros. Depois dos vários pedidos feitos pelo grupo de amigos, os técnicos da autarquia lisboeta já foram ao local avaliar a situação,
mas não há ainda. O actual presidente da irmandade, arquitecto Gonçalo
Ribeiro Telles, entende que este é mais um exemplo do descuido para com
muito do património de interesse público espalhado pelo país fora.
“Basta ver que o Orçamento de Estado não tem uma única alínea para o
património de paisagem, de que faz parte toda a ruralidade, mas também
todos estes templos e igrejas situados mesmo nos meios urbanos, e que
estão abandonados”, denuncia.

RR
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Quaresma

Milhares em
manifestação
pela vida
Cerca de 600 mil pessoas manifestaram-se em Madrid exigindo a revogação da nova lei da interrupção
voluntária da gravidez.
Vários movimentos pro-vida organizaram esta iniciativa e vestiram-se
de vermelho protestando contra a
lei do Governo de Zapatero.
A marcha decorreu entre a Praça de
Cibeles e a Porta do Sol, na capital
espanhola, já depois da leitura de
um manifesto e de vários testemunhos dos participantes.
“O Governo deve oferecer outras
alternativas que não o aborto. Esta
lei foi feita de costas voltadas para
o povo”, disse um dos participantes, que acrescentou: “Estou aqui
para defender a vida”.
Entre os muitos participantes estiveram famílias inteiras.
A nova lei, recentemente aprovada
e que está previsto entre em vigor
em Julho, permite o aborto até às
14 semanas para mulheres com,
pelo menos, 16 anos.
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Jimi Hendrix

A experiência Hendrix está viva, 40 anos depois da morte
» Pedro Rios

Chega hoje às lojas “Valleys of Neptune”, disco com
gravações de Jimi Hendrix, falecido a 18 de Setembro
de 1970, desconhecidas do público. As 12 canções do
disco foram gravadas em 1969, quando o guitarrista
preparava um sucessor de “Electric Ladyland” (1968).
O álbum foi misturado pelo engenheiro de som de Hendrix Eddie Kramer e é o primeiro resultado da parceria
entre a Experience Hendrix, empresa que gere o legado do prodigioso guitarrista, e a Sony Legacy.
“Posso afirmar que, tendo estado no estúdio com ele
naquele último ano a trabalhar neste álbum, para além
de outras coisas, que vem aí muitas, muitas coisas excitantes”, disse Kramer, citado pela BBC. As sessões de
“Valleys of Neptune” surgiram após os três álbuns de
Hendrix, numa altura em que a vida pessoal do artista estava “agitada”, afirmou. Não no aspecto musical:
“penso que ele estava à
procura de uma nova
direcção e acho
que estava a conseguir”.
Janie Hendrix, a
meia-irmã adoptada
do
guitarrista, que é
presidente da Experience Hendrix,
disse ao “New
York
Times”
que há material
para que nos
próximos dez
anos não haja

um ano sem música
nova. Espera-se uma
antologia, gravações
de concertos e vídeos com actuações ao
vivo.
Só este ano, em que
se assinalam os 40
anos sobre a morte
do autor de “Are You
Experienced”, haverá Hendrix em vários
formatos para todos
os gostos: os três discos que fez serão reeditados com
DVD, haverá uma digressão de tributo e a nova versão
do videojogo Rock Band será dedicada a Hendrix.
É uma vida pós-morte curiosa para um artista que só
teve quatro anos de estrelato rock’n’roll antes de morrer aos 27 anos, depois de uma mistura de álcool com
os comprimidos para dormir da namorada. “O Jimi era
muito disciplinado. Não tínhamos muito tempo porque
tempo era dinheiro e não havia muito dinheiro”, disse
Kramer, que recorda o regime de trabalho “incrivelmente produtivo”.
Em tempos de crise na indústria fonográfica, figuras
como Hendrix (ou os Beatles ou os Rolling Stones) oferecem um terreno seguro, já que tanto atraem aos fãs
veteranos, como às novas gerações – e Hendrix é uma
referência quase obrigatória para qualquer miúdo que
decida tocar rock numa guitarra. “Acreditamos que há
fãs de Jimi Hendrix para 99 cêntimos de dólar [o preço
mais comum de uma canção no iTunes], nove dólares e
20 dólares – todo o espectro”, afirmou ao diário americano Adam Block, vice-presidente da Legacy.

APE

Maria Helena da Rocha Pereira vence prémio Vida Literária
O prémio Vida Literária, atribuída pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), foi
hoje atribuído a Maria Helena da Rocha Pereira.
Nascida no Porto em 1925, a
investigadora, que fez o percurso académico em Coimbra, licenciou-se em 1947,
doutorou-se em 1956 e é
professora catedrática desde
1964. Foi a primeira mulher a
obter o grau de doutoramento na Universidade de Coimbra. Em Oxford, onde estudou, foi discípula de mestres como E. R. Dodds, John
Beazley, e R. Pfeiffer.
Miguel Torga, Sophia de Mello Breyner Andersen e David Mourão-Ferreira são alguns dos poetas que têm sido
estudados por Rocha Pereira. A arte grega, sobretudo
a pintura de vasos, e o latim medieval têm sido outros

dos alvos de estudo da investigadora.
Com vasta e variada obra publicada, a catedrática
abrangeu quase todas as épocas e diversificados domínios, desde a Antiguidade Clássica - com particular
relevo para a Cultura Clássica e da Literatura e Arte
gregas - até à literatura e cultura portuguesas, da época medieval à contemporânea.
A bibliografia de Rocha Pereira conta com mais de um
milhar de títulos, entre livros e artigos publicados em
Portugal e no estrangeiro.
Vice-reitora da Universidade de Coimbra, directora do
Instituto de Estudos Clássicos, presidente do Conselho
Científico da Faculdade de Letras, directora das revistas Biblos e Humanitas, são algumas das funções desempenhadas pela catedrática. Doutorada honoris causa pela Universidade de Lisboa em 2009, foi agraciada
com a Sant’Iago da Espada e obteve vários prémios.
O prémio Vida Literária, no valor de 25 mil euros, já
distinguiu personalidades como Miguel Torga, José Saramago ou Mário Cesariny.
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Com cinco locais, os Açores dominam a lista de 21 finalistas para a eleição das Sete Maravilhas Naturais de
Portugal. A paisagem vulcânica da Ilha do Pico, as Furnas do Enxofre, a Lagoa das Sete Cidades, a Reserva
Natural da Lagoa do Fogo e o Algar do Carvão são as
“maravilhas” açorianas presentes na lista divulgada
ontem.
Na categoria Florestas e Matas figuram três candidatos:
Floresta Laurissilva, na Madeira, Mata Nacional do Buçaco e Sintra.
A paisagem vulcânica da Ilha do Pico, o Parque Natural da Arrábida e o Vale Glaciar do Zêzere são os candidatos na categoria Grandes Relevos, enquanto a de
Grutas e Cavernas é disputada pelo Algar do Carvão,
Furnas do Enxofre e Grutas de Mira de Aire.
Na categoria Praias e Falésias há três candidatos: Pontal da Carrapateira, Portinho da Arrábida e Praia do
Porto Santo. Nas zonas marinhas foram seleccionados o arquipélago das Berlengas, a Ponta de Sagres e

a Ria Formosa. Já
na categoria Zonas
Aquáticas Não Marinhas, encontramse a Lagoa das Sete
Cidades, Portas de
Ródão e o Vale do
Douro.
O Parque Nacional
A Lagoa das Sete Cidades é um dos finalistas
da Peneda-Gerês, o
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a Reserva Natural da Lagoa do Fogo são as zonas
protegidas no concurso.
A votação para escolha das sete eleitas começou ontem
através da Internet, SMS ou telefone. O resultado será
anunciado a 7 de Setembro, nas Sete Cidades, ilha de
São Miguel, nos Açores.
As regras impedem a eleição de mais de duas maravilhas por região. A lista inicial tinha 323 candidaturas.

Bicentenário

Música

Orquestra polaca abre Ano Chopin

Filipa Azevedo vence
Festival da Canção

O concerto da orquestra Sinfonia Iuventus, com o pianista Janusz Olejniczak como solista, abre hoje as iniciativas musicais da embaixada da
Polónia em Portugal para celebrar os 200 anos do nascimento de Fryderyk
Chopin. O concerto, dirigido pelo maestro Tadeusz Wojciechowski, terá
lugar no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, às 21h00.
O programa é constituído por “Egmont”, abertura em Fá menor, (opus 84),
de Ludwig van Beethoven, pelo concerto para piano e orquestra nº 2 em Fá
menor (opus 21) de Chopin e pela Sinfonia nº 2, em Dó Maior (opus 61) de
Robert Schumann, também nascido há 200 anos, mas na Alemanha.
A Sinfonia Iuventus foi criada em 2007 por empenho do maestro Jerzy Semkov e, segundo nota da embaixada, “reúne os mais talentosos músicos e
alunos das academias de música do país com menos de 30 anos”. Estreia-se
hoje em Lisboa e actuará também, no âmbito do Ano Chopin, em Madrid,
Paris e Varsóvia.
A próxima iniciativa da embaixada polaca, um recital pelo pianista Krzysztof Jablonski, será em Lisboa, a 25 de Maio.

Música

Morreu vocalista dos Sparklehorse
Mark Linkous, líder dos Sparklehorse e figura importante da música independente dos últimos anos, suicidou-se sábado, em Knoxville, Tennessee,
Estados Unidos. Tinha 47 anos.
Entre os discos mais conhecidos dos Sparklehorse está “It’s a Wonderful
Life”, editado em 2001, que conta com as colaborações de figuras como
Tom Waits e PJ Harvey. No ano passado, lançou o projecto Dark Night of
the Soul com Danger Mouse.
Em 1996, depois de uma digressão com os Radiohead, Linkous esteve “tecnicamente morto” durante dois minutos, fruto de um ataque cardíaco resultante de uma mistura de valium com antidepressivos, como o próprio
disse, na altura, à revista Rolling Stone. “Tive medo (…) que a parte do
meu cérebro que me permitia escrever canções tivesse ficado danificada”,
revelou.

DR

Açores dominam lista de finalistas

DR

CULTURA
PÁG.

7 Maravilhas Naturais

A canção “Há Dias Assim”, interpretada por Filipa Azevedo, venceu
sábado o Festival da Canção e irá
representar Portugal em Oslo, no
Festival da Eurovisão.
Com letra e música de Augusto Madureira, o tema venceu a votação
dos 20 júris nacionais, amealhando
12 pontos, aos quais se juntaram
mais sete pontos, no televoto, totalizando um total de 19.
No segundo lugar, com 18, ficou
“Canta Por Mim”, interpretada por
Catarina Pereira, que venceu a votação dos telespectadores (12 pontos), mas só tinha conquistado seis
pontos na votação do júri.
O 46.º Festival da Canção foi constituído por duas semifinais, quinta
e sexta feira, e uma final, realizada
sábado à noite em Lisboa, no Campo Pequeno.
As semifinais do Festival da Eurovisão realizam-se a 25 e 27 de Maio na
capital da Noruega. A final realizase também em Oslo, a 29 de Maio,
na Telenor Arena, um recinto inaugurado o ano passado e com capacidade máxima para 23 mil pessoas.
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Ponto Final

A chama imensa

Ribeiro Cristóvão
Jornalista

Este pode ter sido um fim-de-semana decisivo para as contas do
campeonato, em função dos resultados alcançados pelo trio que se
mantém, há muito, no comando da prova.
E o Benfica é, claro, aquele que mais amealha, beneficiando sobretudo do desperdício feito pelos competidores mais directos,
com uma nota especial para o ainda campeão, que agora ficou
prestes a passar o testemunho ao seu mais destacado rival.
Não cabia nos mais variados prognósticos, a cedência feita pelos
portistas no seu próprio estádio, frente a uma equipa que se apresentava como vítima a abater. Mas o futebol tem destas coisas, e
assim foi possível aos algarvios atirar o adversário ao tapete, não
tendo até conseguido um KO total apenas por mero acaso. Andasse
o cronómetro um pouco mais depressa, e o estádio do Dragão teria
passado por momentos muito desagradáveis.
Já o Sporting de Braga, não esperava facilidades. A deslocação
a Setúbal adivinhava-se complicada, e não apenas porque ali o
Benfica também perdera pontos em tempos muito recentes, mas
sobretudo porque “os meninos da ribeira do Sado” começam a
sentir verdadeiramente o perigo de se abeirarem dos lugares da
condenação, sendo por isso necessário redobrar de atenção e de
esforços.
Por outro lado, começa a ficar à vista que as forças dos minhotos
tendem a decrescer, como o desafio do Bonfim tão bem deixou
demonstrado.
Para o Benfica foram os lucros maiores da jornada. Depois de ter
visto os seus competidores mais directos desperdiçarem pontos
em jogos no dia anterior fez, com competência, aquilo que se
lhe exigia. E assim, mesmo sem uma exibição revestida de brilho,
cumpriu a obrigação de ganhar e com esse triunfo tomar as rédeas
do comando que a partir de agora dificilmente irá soltar.
A passadeira está estendida, e há mesmo quem esteja já a tirar as
medidas às faixas de campeão, embora olhando com desconfiança
algumas dificuldades com que ainda poderá tropeçar no caminho
atapetado que tem pela frente.
Uma nota especial nesta jornada para um jogador especial, que
muitas vezes se esquece de o ser. Ao marcar quatro golos num só
jogo, Liedson reafirmou a sua condição de goleador, e confirmou
a candidatura a um lugar na selecção de Queiroz. Só é pena que
se tenha esquecido tantas vezes, nos últimos tempos, das balizas
que tem à sua frente, e preocupado mais com zangas e amuos que,
como todos sabemos, não levam a lado nenhum. Especialmente no
futebol.

Ouça a crónica de Ribeiro Cristóvão às 22h30, em Bola Branca

I Liga

Jornada encerra
em Guimarães
Vitória de Guimarães e Nacional da
Madeira encerram hoje, às 20h15, a
22.ª jornada da I Liga, num jogo em
que ambas as equipas lutam por um
lugar de acesso às provas da UEFA.
Os regressos do avançado Jorge
Gonçalves e do defesa Bruno Teles,
por troca com Leandro e Fábio Felício, são as novidades nos eleitos do
Vitoria de Guimarães, que vem de
dois triunfos consecutivos.
No Nacional, que obteve a primeira
vitória na segunda volta na ronda
anterior, a ausência de Amuneke,
a contas com uma indisposição, é
a principal novidade. Pavlovic, Mateus, Todorovic, Edgar Costa e Douglas, todos por lesão, são os restantes jogadores indisponíveis.
O Vitória de Guimarães é quinto
classificado, com 30 pontos, menos
cinco do que o Sporting (4.º). Por
sua vez, o Nacional é 8.º, com 29
pontos.

Ténis

Portugueses
continuam fora dos
cem primeiros
O tenista português Frederico Gil
manteve hoje o 104.º lugar do
ranking mundial masculino, que
continua a ser liderado pelo suíço
Roger Federer, após uma semana
sem grandes alterações nas primeiras posições.
Frederico Gil, o melhor jogador
luso de sempre na hierarquia, com
a 66.ª posição de 25 de Maio de
2009, totaliza 505 pontos, apenas
menos nove do que o norte-americano Wayne Odesnik, que fecha o
“top 100”.
No segundo posto entre os portugueses segue Rui Machado, que
continua no 120.º lugar.
Em relação à tabela feminina, liderada pela norte-americana Serena
Williams, a jovem Michelle Larcher
de Brito continua a ser a melhor
portuguesa, na 116.ª posição, que
já ocupava a semana transacta.
Michelle Brito, que já foi a 67.ª da
hierarquia (6 de Julho de 2009), é
seguida à distância pelas tenistas
lusas que a perseguem: Neuza Silva, que cedeu dois lugares, é 214.ª
e Frederica Piedade a 244.ª.
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A 8 de Março de 1550...

Morre São João de Deus
» Filipe d’Avillez

Nasceu João Cidade, numa família humilde de Montemor-o-Novo, no Alentejo, e tudo indicava que estaria destinado a uma vida simples e a cair no esquecimento. Mas Deus tinha outros planos para o jovem
português, que aos oito anos, sem que hoje se saiba
muito bem porquê, mudou-se para Espanha.
Inscreveu-se no exército de Carlos V, em busca de
aventura. Combateu os franceses e, em
Viena em 1532, ajudou a defender a
cristandade da ameaça turca, mas acabou por não seguir a carreira das armas.
Foi em Gibraltar que a sua vida mudou.
Conta-se que lhe apareceu em sonhos
um menino, segurando na mão uma
romã, que se diz “granada” em castelhano. “João, Granada será a tua cruz”,
disse-lhe o rapaz, indicando assim que
o futuro santo deveria seguir para essa
cidade.
Foi em Granada que começou a erguer
a sua voz profética, contra a hipocrisia
da sociedade. Foi dado como louco e internado, tendo sofrido em primeira mão os horrores destinados
aos ocupantes dos hospitais naquele tempo.
Nascia então uma vocação. Fundou um hospital onde
doentes, físicos e mentais, fossem tratados com
dignidade. A cidade começava a ver nele um grande homem de Deus, a por isso deu-lhe esse mesmo

apelido, ainda em vida. João Cidade tornava-se João
de Deus.
Da sua generosidade e abnegação viria a sua morte.
Atirou-se certo dia ao rio para salvar um rapazinho
que se afogava. Não só não o conseguiu fazer, como
contraiu uma broncopneumonia que foi fatal.
O seu trabalho rendeu muitos frutos. Seguem o seu
exemplo os Irmãos de São João de Deus,
conhecidos também como irmãos hospitaleiros. Apesar de o santo ter nascido
cá, contudo, “Portugal praticamente
desconhece São João de Deus”, refere
o Padre Álvaro Lavarinhas, um de cerca
de meia centena de hospitaleiros portugueses, num universo de cerca de 1300
religiosos em todo o mundo.
Hoje os irmãos de São João de Deus,
juntamente com as Irmãs Hospitaleiras,
que partilham este carisma, dedicamse ainda ao cuidado dos doentes, dando particular atenção aos deficientes e
doentes mentais. “Em 1890, quando a
ordem foi restaurada em Portugal, esta era a área da
saúde menos protegida”, explica o Padre Lavarinhas.
Mas a Ordem presta ainda serviço nos campos da
geriatria e cuidados paliativos, entre outros, procurando sempre servir Cristo nos mais pobres, fracos e
desprezados da sociedade, dando continuidade dessa
forma ao trabalho de São João de Deus.

Olhar

Uma pedra com cerca de 500 toneladas,
que está numa encosta sobranceira à
aldeia de Seixo Amarelo, Guarda, está a
preocupar a população. Os habitantes da
zona temem que possa desprender-se e
atingir diversas habitações.
Foto: Fancisco Barbeira/LUSA
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Nigéria

Mirandela

PEC

Vaticano preocupado PSP com pistas sobre
com violência
desaparecimento de
criança no Tua
O porta-voz do Vaticano, Padre Federico Lombardi, manifestou hoje
“dor e preocupação” pelos “horríveis” episódios de violência na Nigéria, onde mais de 500 pessoas foram mortas em ataques praticados
no final de semana por criadores de
gado muçulmanos.
Lombardi não quis comentar a natureza religiosa dos confrontos,
mas reiterou as palavras do Arcebispo nigeriano da capital Abuja, John
Onaiyekan, que assegurou, numa
entrevista à rádio da Santa Sé, que
“não se mata por causa da religião,
e sim por reivindicações sociais,
económicas, tribais e culturais”.

A PSP de Mirandela, que já ouviu
mais de dezena e meia de testemunhas no âmbito do inquérito ao
caso da criança de 12 anos que, na
terça-feira desapareceu no rio Tua,
admitiu hoje à agência Lusa que já
existem “algumas pistas” do que
aconteceu no dia 2 de Março.
“Cabe agora ao Ministério Público a
decisão sobre as próximas diligências no processo”, acrescentou o
comandante distrital de Bragança
da PSP, Amândio Correia.

A fechar...

CDS pede tempo para
analisar documento
O líder do CDS-PP remeteu hoje
para o final desta semana uma posição do partido relativamente ao
Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC), após uma “avaliação
rigorosa, precisa e exacta” do documento.
À saída da audiência com o Primeiro-ministro, José Sócrates, Paulo
Portas adiantou que os méritos do
programa hoje apresentado aos
partidos políticos será aferido à luz
da “ambição” relativamente a “outro crescimento económico”.
Por sua vez, a Comissão Europeia
espera que o PEC português obtenha um largo consenso político e
evite os erros cometidos pela Grécia, disse hoje fonte comunitária
em Bruxelas, citada pela agência
Lusa.

TEMPO

Moody’s: Bancos podem ter
que subir provisões
Os bancos portugueses arriscam-se a ter de aumentar
as provisões em 4,5 mil milhões de euros, disse hoje a
agência de notação de risco Moody’s.

Elvas: nova derrocada
Doze pessoas ficaram desalojadas devido ao desmoronamento da parede do Convento S. Paulo. Em três dias, seis
famílias ficaram sem casa devido a derrocadas em Elvas.

ETA “à beira do abismo”
Um relatório policial espanhol descreve a ETA como estando “à beira do abismo”, devido às várias detenções,
com um chefe “incapaz” e comandos “consumidores de
droga”, noticia hoje o “El País”.
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Lusitânia de Angra fecha portas
A Comissão Executiva do Lusitânia de Angra do Heroísmo
deu por terminada a actividade desportiva do clube fundado em Junho de 1922 e que tem mais de 500 atletas.
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