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Dia Meteorológico Mundial

Um tributo à comunidade meteorológica mundial
”A Meteorologia ao serviço da sua segurança e bem-estar” é o tema do colóquio, em curso à
hora de fecho desta edição, com que o Instituto de Meteorologia assinala o Dia Meteorológico Mundial. As acções que assinalam a data multiplicam-se por todo o mundo.
O secretário-geral da Organização Meterológica Mundial homenageia hoje, Dia Meteorológico Mundial, os
serviços nacionais de meteorologia de todo o mundo
por “trabalharem continuamente para além de todas
as fronteiras para salvar e proteger as pessoas”.
Numa mensagem comemorativa da data, colocada no
site da organização, Michel Jarraud presta “tributo à
comunidade meteorológica em todo o mundo”.
“O meu reconhecimento vai especialmente para todo
o pessoal dos serviços nacionais de meteorologia e hidrologia e para todos os voluntários que apoiam o nosso trabalho com generosidade e dedicação”, escreve
Jarraud.
O Dia Meteorológico Mundial assinala, este ano, os 60
anos daquela organização das Nações Unidas sob o tema
“60 anos de serviço pela sua segurança e bem-estar”.
Em Portugal, Instituto de Meteorologia está a promover um colóquio em que se debatem temas como os

contributos da Meteorologia para as actividades de
Protecção Civil ou para a Segurança Aérea. Será ainda
apresentado o novo sistema de subscrições online do
instituto e inaugurada uma exposição comemorativa da
efeméride.
Em Genebra, na sede da Organização Meteorológica
Mundial, haverá também uma sessão comemorativa em
que se discutirão as alterações climáticas e os fenómenos climáticos extremos.

Quer ser padrinho de uma tempestade?
Carla Caixinha

Apostamos que nunca se lembrou que
podia ser “padrinho” ou “madrinha” de
uma depressão ou anti-ciclone O Instituto de Meteorologia da Universidade
de Berlim vende, contudo, nomes para
“baptizar” estes fenómenos meteorológicos. Cerca de 1400 pessoas de mais
de 13 países europeus, Japão e EUA já
foram aceites como “padrinhos”.
Dificuldades financeiras e donativos irregulares motivaram a iniciativa. O instituto precisava de 50 mil euros por ano
para manter o serviço de 24 horas de
observação do estado do tempo pelos
estudantes, que tinha ficado limitado a
oito horas diárias.
Em 2002, foi lançada uma campanha pública para angariar pessoas que quisessem pagar para dar o nome a um sistema
de baixa pressão (depressão) ou a um
sistema de alta pressão (anti-ciclone),
explicou à Renascença o professor Uwe
Ulbrich, do instituto berlinense.

Como apadrinhar
O site oficial onde as inscrições estão
disponíveis - www.met.fu-berlin.de/
adopt-a-vortex - lembra que este pode
ser o presente ideal para o Natal, para
um aniversário ou qualquer outra ocasião
especial. “Os apadrinhamentos acontecem entre casais, por aniversário e é
algo muito especial, pois as pessoas vão
ver o seu nome no mapa meteorológico”,
nota Ulbrich.
O anticiclone custa 299 euros, pois é
mais longo e permanece durante um

maior período de tempo nas cartas meteorológicas, e a depressão vale 199
euros. Mas, enquanto esta última permite arrecadar uma verba a rondar 30
mil euros por ano, uma vez que surge em
média, entre 150 e 160 vezes, o primeiro
fenómeno só ocorre entre 50 e 60 vezes.
Através do site, também pode entrar
num leilão no ebay e licitar por uma
letra que ainda ninguém tenha comprado, a qual poderá ser usada num futuro
próximo.

Esperar pelo mau tempo
Após o pedido do “padrinho” receber
“luz verde”, o Instituto de Meteorologia da Universidade de Berlim fornece
um diploma prévio com o nome escolhido. Depois, é só esperar que chegue a
sua vez, ou seja, que o meteorologista.
de serviço detecte um fenómeno, olhe
para a lista - há cinco listas anuais, por
ordem alfabética - veja qual é o nome a
seguir e o coloque no mapa meteorológico da previsão que está a fazer.
Após o fenómeno meteorológico ter passado, o cliente recebe um “certificado
post-mortem”, onde consta o dia de aniversário e outras informações específicas,
como a duração e zonas afectadas.
Regra geral, todos os nomes são aceites,
mas existem algumas regras: tem de ser
um nome próprio e ter sido reconhecido
pelo registo; não se aceitam nomes com
hífen; não podem ter caracteres especiais; nomes de família ou de empresas/
marcas não são aceites, a não ser que

também sejam nomes próprios.

Ideia de uma meteorologista
A atribuição de nomes a este tipo de
fenómenos já existia em Berlim Oeste
desde 1954, tendo sido criado por uma
das mais conhecidas meteorologistas
da televisão pública ZDF, Karla Wege,
quando ainda era estudante.
“Achava difícil denominar diferentes
fenómenos em dias consecutivos. Tinha
de se identificar o ciclone, onde esteve e onde estava agora e, por isso, ela
considerou ser mais fácil atribuir-lhes
nomes, como se faz com os furacões”,
recorda o professor.
Durante anos, no entanto, o sistema,
inspirado no método norte-americano
de atribuir nomes a furacões, era só
para entendidos, não saindo de um
círculo restrito. A partir da década de
1990, porém, com a reunificação da Alemanha, os nomes atribuídos a depressões e a anticiclones começaram a ser
utilizados regularmente pela imprensa e
por diversos institutos meteorológicos,
embora esse não seja o caso português.
Para evitar acusações de discriminação, em anos pares, as altas pressões
recebem nomes masculinos e as baixas
femininos. Nos ímpares é ao contrário.
Em 2010, os sistemas de alta pressão
vão receber nomes masculinos e as baixas pressões femininos. Segundo a lista
publicada no site, os dois próximos nomes são “Jochen” e “Ingeborg”.
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Pretextos…
Para celebrar e para festejar, mas também para estar
juntos, para partilhar, para construir

Maria do Rosário Carneiro
Deputada socialista
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A minha filha Joana dirigiu no fim-de-semana puderam ocorrer porque houve espaço para que
passado em Paris a ópera de John Adams – The assim fosse. Foi uma forma especial de sinalizar
Flowering Tree -, com a orquestra e o coro Gul- o homem que, sem limite, constantemente, ama,
benkian na Cité de la Musique. Tínhamos que as- cuida e vela pelos seus filhos. E foi muito bom ver
sistir! E assim foi. Lá fomos chegando, separadas, os meus filhos e o meu marido nesta celebração
cerca de dezoito pessoas (pais, irmãos, primos e de uma vida partilhada.
amigos), para podermos participar e desfrutar E porque viemos a Paris, pudemos calmamente
um extraordinário momento de música que inten- rever sítios já visitados, espreitar uma exposição
sa e vibrantemente contou uma perrecentemente anunciada, assistir a
turbante história de amor. Foi muito
um terço cantado à frente de NotreAcontecem
bom, termos lá estado todos juntos,
Dame por meia centena de fiéis, cofoi muito bom ter estado presente tantas coisas
mer um crepe a rebentar de choconum notável momento da vida da mi- boas quando
late, saborear um preguiçoso passeio
nha filha.
nas margens do Sena aproveitando
na vida vamos
Mas neste fim-de-semana também encontrando e
um inesperado sol, participar numa
se festejou o “dia do Pai”, e foi uma
missa celebrada numa igreja a abarnão deixando
forma especial de o celebrar a prerotar… E tudo isso foi muito bom.
texto da música da Joana em Paris. fugir os
Penso, que grande parte da minha
Festejar o “dia do Pai”pode ser uma pretextos
vida tem sido tecida em torno de
manifestação banal tão ao gosto dos
pretextos, que me levaram a fazer
apelos comerciais das propostas “fast”, contudo muitas coisas que não teria feito, a ter oportuesta foi uma celebração especial, com passeatas nidades, únicas, que nunca teria tido. Na verdaem tempos de espera, com histórias contadas em de, acontecem tantas coisas boas quando na vida
longos percursos de metropolitano, com pequenas vamos encontrando e não deixando fugir os preconfidências ou cumplicidades escondidas que só textos…

Falar Claro

Vera Jardim também tem dúvidas sobre o PEC
José Vera Jardim é mais uma voz do PS que levanta dúvidas sobre o Programa de Estabilidade e Crescimento
(PEC) e tenciona questionar o ministro das Finanças, no
Parlamento, sobre algumas medidas previstas, nomeadamente, quanto à equidade na repartição dos sacrifícios e ao plano de privatizações.
A intenção do deputado socialista foi revelada pelo próprio no “Falar Claro” de ontem, na Renascença.
“Algumas medidas colocam a questão de saber se este
plano é um plano que tenha ido até onde deve ir na
equidade da repartição de sacrifícios. Eu tenho algumas dúvidas”, explicou Vera Jardim, acrescentando
que tem também dúvidas quanto às medidas previstas
para os ordenados e pensões mais baixas e a algumas
prestações sociais.
No plano das privatizações, Vera Jardim manifesta reservas face aos casos dos CTT e da REN.

Quanto aos grandes investimentos Vera Jardim sustenta que não é difícil aceitar que “houvesse algum deslizamento” na construção do aeroporto e do TGV para
Madrid.
O opositor de Vera Jardim no “Falar Claro”, Morais Sarmento, considera que a meta para o crescimento apresentada pelo Governo no PEC “é irrealista”, num quadro geral de optimismo no que respeita às previsões.
“Em 2010, já é claro que não vai haver crescimento
económico positivo. Em 2011, ficará necessariamente
abaixo de 1%, o que me permite dizer já que é irrealista a meta de 1,2% de crescimento médio durante
quatro anos, quando no primeiro ano é negativo e no
segundo não chega a 2%”, explicou Sarmento.
O dirigente social-democrata considera que o PSD, tal
“como os restantes partidos da oposição, só poderão,
responsavelmente, viabilizar este PEC”.
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TAP

Problemas da manhã podem repetir-se
ao final da tarde

Greve dos pilotos
poderá ser
desconvocada

A greve em várias empresas do sistema
ferroviário nacional afectou com algum impacto a circulação de comboios nas primeiras horas do dia.
A partir de meio da manhã, houve um certo
regresso à normalidade, podendo, contudo, os problemas aumentarem no final da
tarde.
Os efeitos na circulação tiveram em grande
parte origem na greve do pessoal da REFER
ligado ao controlo de tráfego.
O porta-voz da CP, Bruno Martins, dizia,
manhã cedo, que havia “muito poucos comboios a circular” no país, explicando que os serviços mínimos, nas linhas urbanas de Lisboa e do Porto,
até às 09h00, correspondiam “a 25% da oferta normal”. Ao final da manhã,
a situação já se encontrava “a caminho da normalização em todo o país”.
Aos efeitos da greve juntaram-se, na região do Porto, os de uma avaria na
sinalização, que afectou, em especial, as linhas do Douro e do Minho.
Na base da greve de 24 horas convocada na CP, CP Carga, REFER e EMEF
está o congelamento dos salários.

A greve dos pilotos da TAP poderá
ser desconvocada.
Um anúncio nesse sentido poderá
acontecer nas próximas horas, depois de, segundo fonte da administração da empresa contactada pela
Renascença, as negociações com o
Sindicato dos Pilotos terem revelado progressos. A fonte alertou, no
entanto, para o facto do sindicato
ainda não se ter pronunciado sobre
o assunto.
O pré-aviso de greve foi entregue
para o período entre 26 e 31 de
Março.
Hoje, na Tunísia, onde se encontra
na comitiva do Primeiro-ministro
em visita a vários países do Magrebe, o ministro da Economia tinha
afirmado que a greve dos pilotos seria “incompreensível para a maioria
dos portugueses” e teria “efeitos
desproporcionais ao que está em
discussão”.
“Os efeitos que uma greve neste
momento produz para a economia
portuguesa são desproporcionados
relativamente àquilo que está em
discussão”, disse Vieira da Silva.

Portugal/Magrebe

Ronda de Sócrates termina em Marrocos

Galp Energia

Plenários debatem
greve

EPA

NACIONAL
PÁG.

Comboios

O Primeiro-ministro termina hoje uma visita de três dias ao Magrebe, que
teve como objectivo encontrar novos mercados para os produtos portugueses.
José Sócrates passou por quatro países do Norte de África: Líbia, Argélia,
Tunísia, onde se encontrava esta manhã, e Marrocos, última etapa da viagem.
Em Tunes, Sócrates participou na II Cimeira Luso-Tunisina, onde foram assinados vários acordos de carácter cultural, político, social e económico.
Ao início da manhã, Sócrates não descurou a tradição, fazendo o habitual
“número” do executivo moderno e saudável, com uma jogging, desta vez
num dos palácios presidenciais da capital tunisina.

Os trabalhadores da Galp Energia
iniciaram hoje uma série de plenários para analisar a possibilidade de
avançarem para a greve.
Em causa está a proposta de actualização salarial de 1,3% e a recusa
da administração em atribuir prémios de resultados.
“A empresa teve 213 milhões de
euros de lucros em 2009, confirmou
que vai fazer distribuição de lucros
aos accionistas, mas, em relação aos
trabalhadores, que afinal são aqueles
que produzem esta enorme riqueza,
recusa-se a fazer a distribuição de
qualquer valor”, disse coordenador
da Comissão Sindical.
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Carta de condução

Novas exigências para os candidatos
Os candidatos a condutores de veículos automóveis só
vão poder realizar o exame de condução se tiverem
percorrido um milhar de quilómetros e completado um
mínimo de 32 horas de condução.
A nova exigência consta da proposta do novo regime
jurídico do ensino da condução, a que a agência Lusa
teve acesso.
O novo regime traduze-se num decreto-lei e numa portaria, onde é referido que um candidato a condutor à
categoria B e subcategoria B1 (automóveis ligeiros e
quadriciclos) “só pode ser submetido à prova do exame
de condução após ter cumprido, cumulativamente, o
número mínimo” de 32 horas de condução e mil quilómetros percorridos.
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(IMTT) “tenha acesso, no prazo máximo de 48 horas
após a realização de cada lição prática, sob pena de
não serem contabilizadas as horas de formação e os
quilómetros percorridos, para efeitos de submissão à
prova prática”.

Aulas acompanhadas por “tutor”
Com o novo regime, o aluno poderá ter as aulas de
condução acompanhadas por um “tutor”, “devidamente habilitado” e “autorizado” pelo IMTT.
Para tal, de acordo com o projecto, o carro só pode
transportar “unicamente” o candidato a condutor e
o tutor e circular fora das auto-estradas. O ensino da
condução acompanhado por tutor só pode iniciar-se
após o aluno ter, pelo menos, 12 horas de prática de
condução e 300 quilómetros percorridos na escola de
condução onde está inscrito.
De acordo com a proposta, só pode ser tutor quem tenha a carta de condução há, pelo menos, dez anos e
não tenha sido condenado pela prática de crime rodoviário ou contra ordenação.
O novo regime estabelece que as aulas de código só podem ser iniciadas após a conclusão do módulo de segurança rodoviária e vai possibilitar também, o ensino à
distância para a teoria, além de criar um novo módulo
de segurança rodoviária.

Cartas mais caras
A proposta do novo regime jurídico do ensino da condução, submetida a consulta pública às associações
do sector, prevê também que os veículos de instrução
tenham um “dispositivo de monitorização das lições
de prática de condução, com registo da identificação
do candidato a condutor, dia, hora, duração da lição,
quilómetros e itinerário percorrido”. Esta informação
deve ser enviada para “aplicação informática” a que
o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres

A Associação Nacional dos Industriais do Ensino de Condução Automóvel (ANIECA) considerou que as cartas de
condução vão ficar mais caras com o novo regime jurídico do ensino da condução, mas sublinhou que será
“introduzido maior rigor”.
Acreditando que as novas regras vão introduzir “mais
seriedade ao ensino da condução”, o presidente da
ANIECA, Eduardo Vieira Dias refere que “as cartas de
condução vão passar a ser forçosamente mais caras”,
mas os alunos ficarão “mais bem preparados”.

Grandes superfícies

PGR autoriza abertura para alguns aos domingos e feriados
A Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição
(APED) garante que vai continuar a exigir a liberalização total do horário do comércio, depois de conhecido
o parecer da Procuradoria Geral da República que vai
permitir a mais 86 grandes superfícies abrir portas aos
domingos, durante todo o dia.
O parecer da Procuradoria Geral da República foi publicado ontem em Diário da República e as novas regras
aplicam-se a partir de hoje. Todos os espaços com dois
mil metros quadrados passam a poder abrir aos domingos e feriados.
Para a APED, trata-se de um passo importante para
alterar “uma injusta discriminação”, mas o director-geral da associação, José António Rousseau, sublinha

que ainda há quase dois mil estabelecimentos que vão
continuar de portas fechadas aos domingos e feriados.
Já a Confederação do Comércio de Portugal (CCP) promete contestar o Parecer da Procuradoria Geral. João
Vieira Lopes, vice-presidente da CCP, disse à Renascença que a confederação está já a preparar um pedido de reapreciação da questão.
Vieira Lopes está certo de que, com a liberalização nas
grandes superfícies, haverá, a prazo, um encerramento
significativo de postos de venda.
Também a Associação de Comerciantes do Porto mostra insatisfação face ao parecer da Procuradoria Geral
da República. A associação teme, nomeadamente, por
uma maior desertificação da baixa portuense.
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British Airways

177 manifestações em dia de greves

Fim da greve não
evita atrasos

EPA

Desde ontem à noite que já se fazem sentir, em França, os efeitos de uma
série de greves em vários sectores. As perturbações nos transportes, nomeadamente nos serviços suburbanos das principais cidades, estão a marcar o início de uma jornada de protesto com 177 manifestações previstas
para hoje em todo o país.
Salários, emprego, reformas e condições de trabalho estão na base da jornada de greve, que visa exigir do Governo “respostas concretas”.
As paralisações seguem-se a várias semanas de lutas sociais nos sectores
da educação, saúde, transportes e justiça, sinal de uma crispação social
crescente de largas franjas da função pública e dos assalariados do sector
privado em França.
Os efeitos da jornada de greve nacional devem prolongar-se até às 08h00
de amanhã.

Os efeitos da greve de três dias das
tripulações da British Airways que
terminou hoje às 00h00 ainda foram
sentidos esta manhã, em Portugal,
devido ao cancelamento do primeiro voo entre Lisboa e Londres.
De acordo com a página na Internet
da transportadora britânica, entre
sábado e segunda-feira foram, também, cancelados 15 dos voos programados entre Lisboa e Londres e
mais quatro entre Lisboa e Faro.
Pelo contrário, dois voos entre as
duas capitais e outros dois entre
Londres e o Algarve, inicialmente
dados como anulados, foram repostos por, de acordo com a companhia, a adesão à greve ter sido
menor do que o previsto.

Sarkozy remodela Governo
Depois do resultado da segunda volta das eleições regionais francesas, a
remodelação promovida no Governo pelo Presidente Nicolas Sarkozy atingiu o ministro do Trabalho e transformou-o em bode expiatório pela derrota no acto eleitoral.
Xavier Darcos foi substituído por Eric Woerth, até agora na pasta do Orçamento. Para o Orçamento foi escolhido François Baroin, uma personalidade próxima do ex-Presidente Jacques Chirac, e Georges Tron, aliado de
Dominique de Villepin, antigo Primeiro-ministro e adversário de Sarkozy,
vai ocupar a pasta da Função Pública.
Martin Hirsch, um dos poucos elementos de centro-esquerda também foi
afastado do novo Executivo e substituído por um elemento da UMP, o partido de direita do Presidente Nicolas Sarkozy.

Estudo

Islândia

Vulcão Eyjafallajokull põe país em alerta

Brasil será potência
mundial em 2030

A Islândia continua em estado de alerta depois da erupção, no sábado, de
um vulcão que continua activo, a expelir lava e cinza.
As autoridades temem, agora, que um outro vulcão, muito mais perigoso,
entre nas próximas horas em actividade.
Mais de 500 pessoas foram já retiradas de 14 localidades próximas do vulcão Eyjafjallajokull e ainda não puderam regressar às suas casas.
A actividade do Eyjafjallajokull provocou o cancelamento de vários voos
nacionais e internacionais com destino e partida do aeroporto de Reiquiavique. As autoridades temiam que as cinzas poderiam atrapalhar o tráfego
aéreo.
A última erupção do Eyjafjallajokull tinha ocorrido em 1821 e durou dois
anos, embora de forma bastante lenta.

Um estudo do Comando Conjunto
das Forças Armadas norte-americanas prevê que o Brasil se torne
numa “grande potência” daqui a 20
anos, antevendo, por outro lado,
instabilidade em África, onde Angola surge como um país de “risco
muito alto”.
O Brasil parece estar “numa via
que o vai tornar num dos grandes
intervenientes entre as grandes potências nos anos de 2030”, indica
o estudo Joint Operation Environment 2010, que analisa os possíveis
desenvolvimentos sociais, económicos e políticos através do mundo,
suas consequências para os Estados
Unidos e impacto para as Forças Armadas norte-americanas.
No que diz respeito à África subsaariana, o estudo afirma que o envolvimento militar norte-americano
deverá continuar a ser mínimo e
concentrado em “impedir desastres
humanitários e mesmo genocidas
numa altura em que os Estados africanos e grupos tribais lutam pelo
poder”.

Vilhelm Gunnarson/EPA

INTERNACIONAL
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França

r/com renascença comunicação multimédia, 2010

INTERNACIONAL
PÁG.

07

Médio Oriente

Ponto de vista

Clinton acusa Israel
de minar credibilidade
dos EUA
A Secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, acusou Israel
de minar a credibilidade dos Estados
Unidos, enquanto promotores de negociações de paz no Médio Oriente.
As declarações de Clinton antecedem uma reunião que vai ter lugar,
ainda hoje, entre o Presidente Barack Obama, e o Primeiro-ministro
israelita, Benjamin Netanyahu.
Israel anunciou, recetemente, novos
planos de construção em JerusalémLeste, uma expansão que a administração Obama critica fortemente.

Jerusalém é a capital
Já em Washington, o Primeiroministro israelita disse, perante o
principal lobby pró-israelita nos Estados Unidos, que “Jerusalém não
é uma colónia”, mas sim a capital
de Israel, sublinhando que “o povo
judaico construiu Jerusalém há três
mil anos e o povo judaico constrói
Jerusalém hoje”.
Netanyahu declarou também que
Israel espera que “a comunidade internacional aja de maneira rápida e
decidida” contra a ameaça nuclear
do Irão, mas que se reserva “ao direito de se defender”.

A vitória de Obama
Francisco Sarsfield Cabral
Jornalista

O Presidente Obama conseguiu, finalmente, ver aprovada no Congresso a reforma do sistema de saúde. É uma reforma histórica,
que anteriores presidentes tentaram concretizar, em vão. Talvez
esta vitória trave a perda de popularidade de Obama. Mas também
lhe poderá sair politicamente cara, se nas eleições de Novembro
vários democratas perderem por terem votado esta lei.
Nenhum congressista republicano votou favoravelmente esta reforma, algo inédito na história do Congresso de Washington em
leis importantes. Assim se liquida o objectivo de Obama de governar com apoio bi-partidário.
Muitos americanos estão contra a nova lei, receando que ela aumente o já excessivo défice das contas federais. Mas as legítimas
preocupações com o desequilíbrio financeiro deveriam ser contrabalançadas com o facto de, até aqui, mais de 40 milhões de americanos não disporem de seguro de saúde. Parece que numerosos
americanos que têm o seu seguro de saúde não se preocupam com
aqueles que o não têm e que por isso ficam numa situação aflitiva
em caso de doença. Não é uma atitude simpática.

”The New York Times”

Reunião de editores filmada e exibida no site
Haiti

Bill Clinton e Bush
apelam à
solidariedade
Os antigos presidentes norte-americanos George W. Bush e Bill Clinton
apelaram à solidariedade para com
o Haiti, devastado pelo sismo de 12
de Janeiro, no âmbito de uma missão humanitária no país mais pobre
do continente americano.
“A nossa missão aqui é relembrar
ao povo norte-americano que há
ainda muito sofrimento no Haiti e
que ainda há muito a fazer”, declarou Bush, na sua primeira visita ao
Haiti.
Os dois ex-presidentes norte-americanos criaram o “Fundo Clinton-Bush
para o Haiti” (www.clintonbushhaitifund.org) a pedido do actual chefe de Estado, Barack Obama, alguns
dias após o sismo que custou a vida
a mais de 220 mil haitianos

O jornal “The New York Times” começou a publicar no seu site um vídeo
que resume a reunião diária de editores, na qual se discutem os assuntos
que serão tratados na edição do dia seguinte.
O chefe da sucursal de Washington participa por telefone, em alta-voz.
O vídeo é colocado online às 13h00, hora local.
No primeiro dia de publicação, o vídeo tinha cerca de seis minutos. Os
editores examinaram as principais informações do dia em companhia do
chefe do serviço estrangeiro e do chefe adjunto do serviço de economia.
O jornal justifica a publicação do vídeo como uma medida de transparência.

China

Conflito com Google não afectará
relações com EUA
A China diz que a decisão da Google de deixar de censurar os resultados das
suas pesquisas sobre o país não afectará as relações com os Estados Unidos,
a não ser que a questão seja “politizada”.
A decisão da Google é, essencialmente, “um caso comercial individual”,
disse Qin Gang, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês,
acrescentando que o Governo chinês “gere a Internet de acordo com a lei”
e discordou que o caso possa ser “ligado” às relações com os Estados Unidos
ou à “imagem internacional da China”.
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CEP

Carta do Papa sobre abusos “mostra coragem”
A carta pastoral que o Papa enviou aos católicos irlandeses sobre o escândalo de pedofilia que envolve o clero daquele país “mostra coragem”, diz o porta-voz da
Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).
De acordo com o Padre Manuel Morujão, este não é um
assunto incómodo para a Igreja Católica portuguesa.
“Eu não acho um assunto incómodo, é um assunto
que mostra a coragem do nosso Santo Padre, que nós
louvamos”, disse o Padre Manuel Morujão, no final da
reunião do Grupo de Reflexão Pastoral da Conferência
Episcopal, em Fátima.
O porta-voz da CEP adianta que os bispos vão estar reunidos em Fátima em Abril, no âmbito da assembleia
plenária da Conferência Episcopal, e nessa ocasião
poderão reflectir sobre o assunto e sobre a carta do

Papa.
Bento XVI exprimiu “vergonha” e “remorso” de toda a
Igreja face ao escândalo de pedofilia no clero irlandês,
anunciando iniciativas para promover “a cicatrização
e a renovação”, numa carta aos católicos irlandeses
publicada na sexta-feira.
O Papa disse que sente muito pelo sofrimento das vítimas dos abusos cometidos por padres e diz-se disposto
a encontrá-los, lembrando que já tem retomado estes
casos do passado, nomeadamente na Austrália e nos
Estados Unidos em 2008. Nesta carta lida no domingo a
todos os paroquianos irlandeses, Bento XVI afirmou que
os homens da Igreja culpados dos actos de pedofilia
deverão responder não só diante de Deus, mas também
diante da Justiça comum.

No caminho das Dioceses

Paquistão

Arcebispo de Braga alerta para situações
de desemprego e fome no distrito

Novo ataque a
cristãos

O Arcebispo de Braga considera
que o desemprego é um drama na
região, mesmo que o Governo não
o queira admitir, e alerta para o
facto de serem muitos os casos de
fome.
D. Jorge Ortiga foi entrevistado por
Ângela Roque para a série “No Caminho das Dioceses”, que a Renascença realizou no âmbito da visita do Papa Bento XVI a Portugal.
Na entrevista que encerrou este ciclo de conversas com os titulares das
dioceses portuguesas, o convidado Arcebispo de Braga e presidente da
Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. Jorge Ortiga, afirma que há
cada vez mais pedidos de ajuda junto das instituições da Igreja e chama
a atenção para os “novos pobres”, que têm vergonha de assumir que precisam. Estes novos casos de pobreza exigem mais atenção, sobretudo de
quem está mais próximo, como as juntas de freguesia e a própria Igreja,
através das paróquias. O Arcebispo de Braga acredita na sinceridade do
Primeiro-ministro quando, na recente inauguração de um centro paroquial
em Famalicão, reconheceu que “o Governo precisa da Igreja e das suas
instituições para dar uma resposta social eficiente”. D. Jorge Ortiga espera
agora, na convicção de que não foram apenas palavras de circunstância,
que esse reconhecimento vá mais além.

Com ou sem tolerância, portugueses irão acompanhar o Papa
O Arcebispo de Braga afirma que, mesmo que o Governo e as autarquias
não concedam tolerância de ponto para a visita de Bento XVI, os portugueses não vão deixar de acompanhar o Papa.
O presidente da CEP desvaloriza, por outro lado, o facto de não constar da
visita do Papa um encontro específico com jovens portugueses, admitindo
que esse encontro chegou a ser ponderado, mas que se optou por outra
agenda – até porque, no próximo ano, os portugueses poderão participar
em Madrid, na Jornada Mundial da Juventude, onde estará Bento XVI.
D. Jorge Ortiga sustenta, ainda, que a iniciativa dos “Estandartes da Páscoa”, com que muitos católicos assumem, à janela, a sua religião é um
acto de coragem, em dias em que o relativismo domina a vida.
Versão vídeo da entrevista disponível em www.rr.pt.

Um homem foi queimado vivo e a
sua mulher violada, no Paquistão,
por se recusarem a abandonar o
Cristianismo.
Arshed e Martha Masih são as duas
mais recentes vítimas de intolerância anti-cristã no país. Ambos trabalhavam para um muçulmano influente, na zona de Rawalpindi, que
lhes terá intimado a converteremse ao Islão.
Depois de ter recusado a proposta
do seu patrão, Arshed foi avisado de “duras consequências” caso
continuasse a professar o Cristianismo. Então, sugeriu que ele e a
esposa deixassem os seus empregos
de motorista e empregada na casa
de Sheikh Muhammad Sultan, onde
viviam juntamente com os seus dois
filhos, mas o empresário muçulmano ameaçou matá-lo se partisse.
O ataque surgiu finalmente às mãos
de agentes da polícia, às portas da
esquadra local.
Arshed ficou com queimaduras em
80% do corpo, sendo muito pouco
provável que sobreviva.
Este ataque surge uma semana depois da publicação do Observatório
de Liberdade Religiosa no Mundo
para 2009, da organização Ajuda à
Igreja que Sofre.
A AIS destaca o aumento da perseguição contra cristãos durante o
ano transacto, e realça o Paquistão
como um dos 13 onde a situação se
tornou particularmente preocupante.
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Permanência em Lisboa garantida até 2014
O Rock in Rio estará garantido em Lisboa até 2014.
O dado não tem carácter oficial, mas alguns órgãos de
comunicação avançam a informação de que a Câmara
de Lisboa e a BetterWorld, promotora do festival, já
chegaram a acordo para a realização da quinta e sexta
edições, em 2012 e 2014.
Os termos do acordo serão votados amanhã, na reunião
do executivo camarário. O Parque da Bela Vista mantém-se como opção, mas “no contrato a celebrar fica
salvaguardado que, se a câmara precisar dos terrenos,
pode usá-los como entender, sem ter que indemnizar”.
Em 2012, será inaugurado o Hospital de Todos os Santos,
nas imediações do Parque da Bela Vista. O “Cooreio da

Mamhã” diz que o Ministério da
Saúde ficou surpreendido com
os termos do acordo, mas não
avançou se haverá alterações
na data de construção do hospital.
Roberta Medina já disse estar
“contente” com a manutenção
do festival em Lisboa até 2014.
Uma solução alternativa à Bela
Vista pode ser a construção de
um espaço municipal dedicado
a este tipo de eventos.

Mostra do Documentário Português

Cinema

Panorama reflecte sobre ensino
e documentários

Chris Evans vai ser
Capitão América

Sessenta e três documentários integram a Panorama - 4.ª Mostra do Documentário Português, a decorrer no Cinema São Jorge, em Lisboa, de 9 a
18 de Abril.
“Como se ensina o documentário português?” é o tema da edição deste
ano da Panorama. Na rubrica “Percursos no documentário português” será
visitada a obra de António Reis e Margarida Cordeiro, através de quatro
filmes do casal: “Jaime” (este ainda não assinado por Margarida Cordeiro,
mas no qual participou), filme que abre a mostra, “Trás-os-Montes”, “Ana”
e “Rosa de Areia”.
Esta edição da Panorama pretende ainda traçar o retrato do cinema de
hoje a partir da constatação de que num ano de produção se destacaram
filmes que romperam com fórmulas e reinventaram soluções práticas.
A mostra integra ainda um debate sobre as relações entre o documentário
e uma programação intermédia com filmes produzidos na Escola Superior
de Teatro e Cinema, onde António Reis foi professor e considerado “mestre”. Entre estes encontram-se as primeiras obras de João Pedro Rodrigues, Joaquim Sapinho e Joana Pontes.

Lisboa

Abstraccionismo na Sociedade Nacional
de Belas Artes
Uma exposição com 74 obras de pintura do abstracionismo português e
estrangeiro, seleccionadas da colecção de arte do Millennium BCP, vai ser
inaugurada sexta-feira na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), em
Lisboa.
A exposição vai apresentar como núcleo mais significativo as obras da pintora Maria Helena Vieira da Silva, destacando ainda a Escola de Paris e os
autores que cruzaram o universo afectivo da pintora.
Ângelo de Sousa, Paula Rego, Eduardo Nery, Fernando Lemos e Júlio Pomar
são alguns dos artistas portugueses representados nesta mostra, comissariada por Raquel Henriques da Silva, historiadora de arte.
“Arte Partilhada Millennium BCP Abstracção” é o título da exposição promovida em conjunto pela Fundação Millennium BCP e a SNBA, e que ficará
instalada na sede desta última, na Rua Barata Salgueiro, em Lisboa. As
obras vão poder ser vistas pelo público na SNBA até 22 de Maio.

O actor Chris Evans foi escolhido
para dar vida ao Capitão América, o
popular herói de banda desenhada
norte-americano, em pelo menos
três filmes, informou hoje a revista
“Variety”, citada pela EFE.
O primeiro filme estreará a 22 de julho de 2011, com o título “The First
Avenger: Captain America”, tendo
Hugo Weaving no papel do vilão Red
Skull, nos termos do acordo assinado pela Marvel Entertainment.
O realizador será Joe Johnston, a
partir do argumento de Christopher
Markus e Stephen McFeely.
Chris Evans voltará a ser o Capitão
América em “The Avengers”, no
qual participarão Robert Downey
Jr como Iron Man, Chris Hemsworth
no papel de Thor e Edward Norton
como Hulk. Este segundo filme tem
estreia prevista para 4 de Maio de
2012.
A escolha foi feita a partir de uma
lista que incluía John Krasinksi,
Channing Tatum, Chace Crawford,
Ryan Phillippe, Garrett Hedlund,
Michael Cassidy, Patrick Flueger,
Scott Porter e Wilson Blethel.
A BD “Capitão América” foi criada
na década de 1940 por Jack Kirby e
Joe Simon.
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Um realizador com marca em todos os filmes posteriores
Akira Kurosawa, nascido há 100 anos, inspirou centenas
de realizadores por todo o mundo. A marca da sua obra
está presente um pouco em cada fita cinematográfica.
Esta ideia, relativamente consensual no meio cinematográfico, faz com que hoje, dia do centenário do
nascimento do realizador japonês, se multipliquem as
iniciativas e exibições evocativas. Em Portugal e um
pouco por todo o mundo.
A Cinemateca de Lisboa oferece dez sessões cinematográficas, com filmes do realizador, que faleceu em
1998, como o conhecido “Sete Samurais” e “Ran”, que
lhe valeu a nomeação para Melhor Realizador nos Óscares de 1985.
Como homenagem ao realizador, o canal Turner Classic
Movies exibirá 26 filmes, até ao dia 30. Será também
lançado um livro sobre a vida e obra do realizador, da
autoria de Peter Cowie.
As celebrações e tributos não ficam por aqui. Também
do outro lado do Atlântico, Kurosawa será relembrado.
Desde a exibição de filmes a homenagens de outras
personagens do cinema, o realizador japonês é celebrado nos Green Globe Awards e no Kurosawa Film
Festival.
Considerado o sexto melhor realizador do mundo pela
revista Empire, Kurosawa foi também vencedor de um
Óscar honorário, em 1990.
Durante os 50 anos de carreira, o realizador foi responsável por mais de 30 filmes.

Pintor falhado
Nascido em Tóquio, Akira Kurosawa era o mais novo
de quatro filhos. O seu percurso nunca se desviou muito das artes. Começou
por achar que o seu
destino era ser pintor.
No entanto, a falta de
dinheiro impediu-o de
tornar esse sonho realidade, ao mesmo tempo
que lhe dava o “empurrão” necessário para o
cinema.
O seu primeiro contac-

DR

» Sara Marques Moreira

to com a sétima arte dá-se em 1936, depois de responder a um anúncio de um jornal para ser assistente
de realização. Desde esse dia, o cinema nunca deixou
de ser a “sua casa”. Estreou-se como realizador com
“Rashomon”, em 1950, filme que lhe valeu um “Leão
de Ouro” no Festival de Veneza, no ano seguinte.
A prova do talento de Kurosawa estava dada. A lista de
realizadores que o admiravam aumentava. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Frederico Fellini e muitoP
outros eram unânimes ao considerar Kurosawa o “mestre”.
Do Japão, foi conquistando a Europa e os Estados Unidos com histórias de guerra japonesas, cujo conteúdo
foi influenciando o que era produzido. George Lucas
construiu o universo da saga da “Guerra das Estrelas”
e deu vida às personagens de Han Solo e C-3PO com
referências do filme “The Hidden Fortress”.

Para o cinema como a ópera para a música
Vencedor de 61 prémios e outras 17 nomeações, Akira
Kurosawa foi considerado por muitos como “imprescindível” na história do cinema, uma opinião partilhada
por Dario Oliveira, director do Festival Curtas Vila do
Conde.
Com uma “personalidade incrível, uma inteligência e
sensibilidade ímpares, Kurosawa nem sequer deixou
seguidores”, diz Dario Oliveira. “O cinema dele era tão
extraordinário, tão impactante que dificilmente haverá
imitadores de Akira Kurosawa.”
Até ver, Kurosawa continuará a ser “para o cinema como
uma ópera para a música”, conclui Dario Oliveira.
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CULTURA
PÁG.

Akira Kurosawa/Centenário do nascimento
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Ponto Final

Feios, porcos e maus
Ribeiro Cristóvão
Jornalista

Os repetidos incidentes registados com as claques de futebol saltaram de novo para as páginas dos jornais, numa altura em que
se aproximam as grandes decisões de uma época que está quase a
chegar ao fim.
Alvalade, Lousada e Algarve são apenas alguns dos pontos de referência dos desacatos que nos tempos mais recentes atiraram lama
sobre a modalidade que mais apaixona os portugueses.
Alguns dos principais responsáveis são conhecidos. Aparecem com
frequência na televisão e nas páginas dos jornais, passeando uma
arrogância e impunidade que deveriam preocupar as autoridades
responsáveis, sejam elas desportivas ou governamentais.
Mas essas autoridades preferem assobiar para o lado, tentando
tudo resolver com meras declarações de circunstância, sem agir,
os casos que se vão registando com alguma frequência.
Os dirigentes dos clubes, que na maior parte dos casos alimentam
e subsidiam estes grupos, também raramente demonstram preocupação com a sua actividade e não raras vezes os constituem
como suas guardas pretorianas.
Poderá não estar longe o tempo em que os espectadores abdiquem
de se deslocar aos estádios, preferindo seguir os jogos das equipas
da sua simpatia através da televisão e da rádio, a bom recato, em
suas casas. E então, com os estádios quase vazios, apenas com essa
gente marginal nas bancadas, talvez os dirigentes sejam capazes
de assumir a necessidade de fazer algo que contrarie a situação.
Por outro lado, as intenções do Governo tendentes a forçar as claques à aquisição de um estatuto legal, pouco passaram do papel. É
verdade que há registo de vários destes grupos que abandonaram
a clandestinidade, mas a autoridade e controlo que sobre eles são
exercidos não têm qualquer efeito visível.
Por isso, de pouco valerão os lamentos que se repetem sempre
que há incidentes. Seria bem melhor que essas lamechices fossem
substituídas por uma a acção punitiva que, pelos vistos, ninguém
é capaz de exercer.

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

Ciclismo

Análise confirma doping de Jimenez
A contra-análise ao ciclista espanhol Eladio Jimenez confirmou doping durante a Volta a Portugal de 2009, que disputou pela equipa CC Loulé.
De acordo com a edição online do jornal Tribuna de Salamanca, a contraanálise, confirmou a utilização de CERA (EPO de terceira geração), como
tinha acusado o controlo inicial, realizado a 12 de Agosto, dia em que
Jimenez ganhou a sexta etapa da prova, no alto de Nossa Senhora da Assunção, em Santo Tirso, depois da partida de Barcelos.
Jimenez é o quarto caso conhecido de doping na última edição da Volta.

Taça de Portugal

Chaves e Naval à
procura de um lugar
inédito na final
Naval 1.º de Maio e Desportivo de
Chaves, o único sobrevivente da
Liga de Honra, começam hoje, na
cidade transmontana, a disputar
um lugar inédito na final da Taça de
Portugal em futebol, na primeira
mão das meias-finais da competição.
Apesar de uma campanha difícil na
Liga de Honra (é 14.º classificado),
o Desportivo de Chaves é a equipa
surpresa da competição e vai ter
pela frente uma tranquila Naval 1.º
de Maio, que, já com a manutenção
quase garantida na I Liga, procura,
a exemplo do Chaves, a sua primeira presença numa final da Taça de
Portugal.
O encontro, no Estádio Municipal
de Chaves, está marcado para as
18h15.
Amanhã será a vez do FC Porto, detentor do troféu, deslocar-se a Vila
do Conde, para defrontar o Rio Ave,
no outro confronto das meias-finais
da Taça.

Euro 2012

Sorteio define
calendário da
qualificação
A UEFA vai sortear na quinta-feira
o calendário de quatro grupos de
apuramento para o Europeu de futebol de 2012, entre os quais o de
Portugal, anunciou hoje o organismo na sua página oficial na Internet.
As federações tinham até 16 de
Março para chegar a acordo sobre o
calendário da fase de apuramento,
que não foi alcançado em quatro
dos nove grupos, entre os quais o
H, em que Portugal vai defrontar a
Dinamarca, Noruega, Chipre e Islândia.
Também no Grupo B (Rússia, Eslováquia, República da Irlanda, Macedónia, Arménia e Andorra), no
Grupo F (Croácia, Grécia, Israel,
Letónia, Geórgia e Malta) e no Grupo G (Inglaterra, Suíça, Bulgária,
País de Gales e Montenegro) não
houve acordo.
O sorteio vai decorrer em Telavive, Israel, durante o congresso da
UEFA.
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A 23 de Março de 1956...

Fundada a República Islâmica do Paquistão
» Filipe d’Avillez

Filha de Muhammad Ali Jinnah e do seu movimento
islâmico, a República Islâmica do Paquistão surgiu na
sequência do final do domínio britânico no sub-continente asiático.
Poucos lugares no mundo exalam uma religiosidade
tão intensa como a Índia. Embora seja imediatamente associada ao hinduísmo, a Índia também possui importantes minoria de outras fés, desde Sikhs, Jaines
e Parsis, até comunidades das duas maiores religiões
do mundo, o Cristianismo e o Islão.
Ainda hoje, a Índia tem cerca de 160 milhões de muçulmanos. Além da Indonésia, apenas mais dois países
têm uma população islâmica superior: o Bangladesh
e o Paquistão, precisamente as regiões que se separaram daquilo que era a Índia Britânica por causa da
religião. Até 1971, compunham um único país, apesar
de separadas territorialmente.
A constituição paquistanesa, aprovada a 23 de Março
de 1956, foi a primeira a usar a designação “república islâmica” e refere a invasão do general
árabe Muhammad bin Qasim, em 712, como a base
sobre a qual se viria a fundar o Estado. Foi a partir
daquela data que o Islão entrou nesta parte da
Ásia.
O Islão está, assim, inscrito no código genético do
Paquistão, como, aliás, se vê bem pelo nome escolhido para a capital do país - Islamabad. O responsável pela Mesquita Central de Lisboa, Sheikh
David Munir, que estudou naquele país entre 1976

e 1986, concorda, mas adverte: “É correcto, mas, infelizmente, o povo não só tem que apreender e conhecer o Islão, mas também praticar”.
Apesar de nunca ter regressado ao Paquistão depoi de
terminar os seus estudos teológicos, o Sheikh Munir
acompanha a situação no segundo maior país islâmico do mundo, em população, e preocupa-se com o
aumento do radicalismo. “O país mudou muito desde
1986 e está cada vez mais inseguro”, lamenta.
Apesar de ter sido a primeira república islâmica do
mundo, hoje o Paquistão encontra-se, nessa categoria, na companhia do Irão, do vizinho Afeganistão e
da Mauritânia.
O aumento do fundamentalismo islâmico não deixa
de preocupar, especialmente, tendo em conta o facto
de o Paquistão ser a única potência nuclear islâmica
do mundo, possuindo também uma das maiores máquinas militares da região e do planeta.

Bandeira e armas da República Islâmica do Paquistão

Olhar

O treinador da
equipa ucraniana de
futebol do Shaktar
Donetsk aprecia o
troféu do Campeonato do Mundo
de Futebol. A taça
passou hoje pela
Ucrânia, num périplo que a vai levar
a 83 países antes
do início do Mundial
de futebol da África
do Sul.

Foto: PHOTOMIG/EPA
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OMS

BCE

RTP

Tuberculose mata
mais de quatro mil
pessoas por dia

Constâncio sob fogo
no PE

Ministro das Finanças
admite privatização

Vítor Constâncio, vice-governador
indigitado para o Banco Central Europeu (BCE), foi hoje confrontado
com dúvidas sobre a sua capacidade
para liderar a instituição.
Ouvido, em Bruxelas, pelos eurodeputados da comissão de Assuntos
Económicos e Monetários, por causa
da sua indigitação, Constâncio foi
confrontado por uma eurodeputada
luxemburguesa do PPE que o criticou pelo seu desempenho à frente
do Banco de Portugal, onde permitiu que ocorressem três graves casos
com entidades bancárias.
A deputada disse estar preocupada
por considerar que ter o governador
do Banco de Portugal à frente da
supervisão europeia é o mesmo que
entregar dinamite a um pirómano.
Constâncio explicou que a supervisão não era a sua responsabilidade
directa, mas assumiu, mesmo assim,
todas as responsabilidades pelo desempenho da instituição.

O ministro das Finanças admite a
possibildiade de privatização de
parte da RTP.
A hipótese não foi descartada por
Teixeira dos Santos, ouvido na Comissão Parlamentar de Orçamento
e Finanças, onde respondeu aos deputados sobre o Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC).
A pergunta sobre a RTP partiu de
deputados do PS.
O ministro das Finanças recomendou, contudo, que se proceda a
uma estabilização do desequilíbrio
financeiro da RTP, antes de encarar
a privatização.
Noutro plano, o ministro das Finanças alertou para a necessidade de,
nos próximos anos, Portugal reduzir
o défice e impedir a “colagem” do
país à situação económica da Grécia nos mercados financeiros.

Um total de 4500 pessoas morrem,
diariamente, no mundo, com tuberculose.
Os dados são relativos ao ano de
2008 e foram hoje divulgados pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS).
Nas vésperas do Dia Mundial da Tuberculose, a OMS diz que, em 2008,
surgiram 9,4 milhões de novos casos
em todo o mundo, dos quais 3,6 milhões em mulheres.
A tuberculose é a terceira causa de
morte no mundo entre as mulheres
dos 15 aos 44 anos.
A doença manifesta-se, sobretudo,
nas regiões da Ásia e de África.
A OMS revela, ainda, que a tuberculose multirresistente matou 150
mil pessoas em 2008. Quase metade dos casos ocorreu na China e na
Índia.

A fechar...

TEMPO

PSD chama Sócrates e PGR
Os nomes do Primeiro-ministro, José Sócrates, e o do Procurador Geral da República, Pinto Monteiro, constam da
lista entregue pelo PSD para ouvir na Comissão e Inquérito ao negócio da PT para a compra da TVI.

Taça da Liga: multa para FCP e SLB

QUINTA

17ºC/13ºC

15ºC/12ºC

LISBOA

PORTO
14ºC/11ºC

FC Porto e Benfica foram penalizados por comportamento incorrecto do público durante a final da Taça da Liga
em futebol. Cada clube, segundo a Comissão Disciplinar
da Liga, vai pagar 2250 euros.

FARO

Morreu José Maria Nunes

COIMBRA

O cineasta José Maria Nunes, “pai” da escola de cinema
de Barcelona e condecorado no início deste mês por Cavaco Silva, morreu hoje de madrugada, vítima de AVC.

QUARTA

13ºC/9ºC

18ºC/13ºC

17ºC/15ºC

15ºC/11ºC

15ºC/8ºC

22ºC/13ºC

21ºC/14ºC

15ºC/11ºC

15ºC/11ºC

MADEIRA

Assalto às Finanças de Cinfães
A repartição de Finanças de Cinfães foi hoje assaltada,
mas a caixa forte não foi violada, de acordo com o presidente da Junta de Freguesia que trabalha no local.

AÇORES
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