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COMBUSTÍVEIS: Gasolina e gasóleo sobem para a semana - PSD: Alberto João Jardim vai ao Congresso

PS resiste e CDS-PP mantém alta
PS, 36,9%. PSD, 26,2%. Os dois maiores
partidos descem, este mês, no barómetro da Eurosondagem para
a Renascença, SIC e Expresso,
mas os socialistas dão sinais
de resistência, enquanto os
social-democratas não descolam. O destaque, nas intenções de voto, continua a ser
o CDS-PP, que está em pleno
percurso ascencional.
O inquérito deste mês auscultou, também, opiniões sobre a
próxima liderança do PSD e Passos
Coelho sai como favorito. Cavaco Silva,
pro seu lado, mostra-se como favorito
para as Presidenciais. » Págs.2 e 3

Leia mais

ETA

Suspeito detido em
Lisboa ouvido hoje

26,2%

Andoni Fernandez está nas instalações do TIC. Poderá ser interrogado ainda hoje. » Pág.7
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CDS-PP

Adopção

BE

14,8%

CDU

8,8%

Portugueses procuram
crianças fora do país

8,4%

Está em ascenção o número de
casais que procura adoptar crianças no estrangeiro. » Pág.7

IRS

Fórmula 1

Site da DGCI já
funciona em pleno

Temporada arranca no Bahrein

A entrega de declarações do IRS,
via Internet, no portal da DGCI,
já está normalizada. » Pág.6

Ramalho Eanes

Assinatura/AGÊNCIA

Ex-presidente defende
mais poderes em Belém

A nova época traz várias novidades, entre as quais o fim dos reabastecimentos. No Bahrein,
a Mercedes deu os primeiros sinais positivos.. » Págs.13 e 14

OPINIÃO

Madeira

Educação e planeamento
central

Barroso viu e prometeu
ajudas para o Outono

Luís Cabral

O dever de romper o silêncio
Aura Miguel
» Pág.4

O presidente da Comissão Europeia, Durão
Barroso, reafirmou hoje que a União vai
contribuir para a reconstrução da Madeira
afectada pelo temporal de Fevereiro. Não há
datas definidas, mas é certo que a ajuda não
chegará antes do Outono. » Pág.6

Na Renascença, Eanes sustenta que
o Governo deveria responder politicamente perante o PR. » Pág.5

Alexandre Relvas

Morais Sarmento teve
um mau momento
O presidente do Instituto Sá Carneiro não gostou do que Sarmento
disse de Cavaco Silva. » Pág.5

A 12 de Março...

1894: Coca-Cola
engarrafada
» Pág.16

DESTAQUE

Sondagem

PS resiste, PSD não sobe, CDS-PP em alta
O CDS-PP mantém a trajectória ascencional nas intenções de voto do barómetro da Eurosondagem para a Renascença, SIC e Expresso. PS e PSD baixam, mas os socialistas mantêm
vantagem confortável para o PSD, onde Passos Coelho é o preferido para suceder a Ferreira
Leite. A sondagem deste mês olhou, também, para a actuação do Procurador Geral da República. Se a maioria entende que Pinto Monteiro teve uma actuação confusa no caso das
escutas a José Sócrates, também defende, por outro lado, que o Procurador deve continuar
no lugar.
» Castro Moura e Letícia Amorim
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O barómetro mensal da Eurosondagem para a Renascença, SIC e Expresso mostra que o PS resiste à turbulência político-judicial dos últimos tempos, embora
tenha descido 1,2% nas intenções de voto. O PSD também desce - 0,7% - pelo que a diferença entre os dois
maiores partidos é superior a 10%: o PS tem 36,9% das
intenções de voto, contra 26,2% do PSD.
O barómetro continua a colocar o CDS-PP em ascenção. O partido de Paulo Portas é o que mais subiu no
último mês - 1,2% - fixando-se em 14,8% das intenções
de voto dos portugueses.
À esquerda, os dois partidos sobem - o Bloco de Esquerda quatro décimas e a CDU uma décima. Assim, o
Bloco está nos 8,8% e a coligação liderada pelo PCP
nos 8,4%.

Jerónimo em alta
No barómetro da popularidade dos líderes partidários
e outros responsáveis políticos, Jerónimo de Sousa é
quem mais sobe: mais de 3%, o que lhe permite atingir
um saldo positivo.
O Presidente da República mantém a liderança, seguido de Paulo Portas, enquanto José Socrates não
parece ser afectado pela polémica das escutas,
acrescentando oito décimas ao seu saldo de popularidade.

Presidenciais: maioria inclina-se
para Cavaco Silva

O barómetro da Eurosondagem perguntou também qual
a inclinição de voto para as Presidenciais, tendo Cavaco
Silva recolhido a maioria das preferências: 36,9%.
Em segundo lugar, com 25%, surge Manuel Alegre, seguido de Fernando Nobre, que recolhe 9,6% das preferências.
Uma das possibilidades de resposta colocada - “candidato apoiado pelo PCP” - recebeu 5% das escolhas e 6,9%
optaram por “outro que ainda vai aparecer”.

Juizes, Ministério Público e Governo mantêm saldos
negativos, embora registem alguma recuperação.

Saldo das opiniões positivas e negativas sobre Orgãos de Soberania e Líderes Partidários
+1,5*
+0,2*

+0,8*

-1,6*

+3,0*
Governo
Cavaco Silva

Assembleia
da República

Juízes
(Magistratura
Judicial)

Ministério Público
(Procuradoria Geral
da República)

Manuela
Ferreira Leite
Pauo Portas

José Sócrates

Francisco Louçã

Jerónimo
de Sousa

+0,1*
-2,8*
+4,7*
+3,9*

+6,5*

(*) Diferença face ao mês anterior

r/com renascença comunicação multimédia, 2010

DESTAQUE
PÁG.

03

Maioria quer manutenção do PGR
A esmagadora maioria dos inquiridos pela Eurosondagem defende a continuidade de Fernando Pinto
Monteiro no cargo de Procurador Geral da República.
Quase dois terços - 65% - consideram que Monteiro
tem condições para se manter em funções, enquanto
cerca de um quarto - 25,2% - defende o afastamento.
Apesar de a maioria não pretender mudanças na Procuradoria, outra maioria, ainda que menos expressiva
- 47,6% -, entende que a actuação do Procurador Geral
no processo “Face Oculta” foi confusa. Só 25,7% a consideram adequada e 9% entendem que Pinto Monteiro
teve uma actuação boa.
Quase metade dos inquiridos - 48% - aplaude, por
outro lado, a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso da alegada interferência do Governo no negócio PT/Prisa
sobre a TVI.
Quando se pergunta se José Sócrates deve prestar
esclarecimentos à comissão ou responder por escrito, a opinião dos inquiridos não deixa margem para
dúvidas: apenas 6,5% são da opinião que Sócrates

deve responder por escrito às perguntas dos deputados, enquanto 65,7% defende que o Primeiro ministro deve responder presencialmente.

Ficha Técnica
Esta sondagem foi efectuada por telefone, pela Eurosondagem, para a Renascença, “Expresso” e SIC,
entre 4 e 9 de Março , tendo como universo os indivíduos com mais de 18 anos residentes em Portugal
continental em lares com telefone da rede fixa. Os entrevistados foram distribuídos aleatoriamente no que
se refere ao sexo e à idade.
A amostra foi estratificada por regiões: 21% na Região
Norte, 13% na área Metropolitana do Porto, 26% na
área Metropolitana de Lisboa, 30% na Região Centro
e 10% na região Sul. Num total de 1019 entrevistas
validadas que correspondem a uma taxa de resposta
de 83,2%.
A intenção de voto resulta de um exercício meramente
matemático em que se considera como abstencionistas os 20,5% que “não sabe” ou não responde. o erro
máximo da amostra é de 3,07% o para um grau de probabilidade de 95%.

Passos Coelho é o preferido

Pedro Passos Coelho bate a concorrência em toda a linha,
no capítulo das preferências para a sucessão de Manuela
Ferreira Leite no PSD.
O antigo líder da JSD recolhe quase metade das preferências - 47,1% -, enquanto os portuenses Paulo Rangel e José
Pedro Aguiar Branco não juntam, cada um isoladamente,
um quarto das
rec
escolhas: Rangel recolhe
22,1%
das preferências e Branco 15,9%. Já
Castat
nheira Barros tem
um resultado
residual: 9%.
N a
pergunta sobre
sob
bre

47,1%

com qual dos candidatos é que o Governo terá mais facilidade em estabelecer acordos, Aguiar Branco consegue a sua
melhor marca pessoal - 18,1% -, mas distante, no entanto,
de Passos Coelho, que consegue 43,4%. Já Paulo Rangel obtém 20,1%.
O eurodeputado tem a sua melhor percentagem - 24,3% - na
resposta à questão sobre quem reúne melhores condições
para ganhar as próximas eleições legislativas, mas, apesar
disso, fica longe de Passos Coelho, com 42,5%. Aguiar Brang aqui,
q , uma vez mais, em terceiro, com 17,7% das
co surge
respostas.
Castanheira Barros consegue 1%.

22,1%

15,9%

1,9%
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Educação e planeamento central

Luís Cabral
Professor da IESE Business School

Esta semana o Fórum para a Liberdade de Educa- Mas se tivesse de escolher uma causa apenas, esção organizou mais uma sessão da série comemo- colheria justamente o grau de centralização do
rativa do centenário da República.
sistema: o facto de todas as decisões relevantes
Aimee Guidera apresentou o seu prosaírem da Avenida 5 de Outubro, desjecto de colecção de dados nos Esta- Os males do
de a escolha de currículos à escolha
dos Unidos. Queixou-se do elevado nosso sistema
de professores.
grau de descentralização no seu país abundam. (...)
Não é uma questão de esquerda ou de
e a consequente dificuldade em cons- Mas se tivesse
direita: nenhum partido parece resistituir uma base de dados nacional.
de escolher uma tir à tentação de “engenharia social”
Depois falou sobre Portugal e sugeriu
que a centralização promete.
que os nossos problemas são seme- causa apenas,
Nem é uma coisa de agora: já vem
escolheria
lhantes aos dos americanos.
desde o Marquês. “Uma questão culÉ verdade que os dois países têm justamente
tural”, dizem, com o encolher de
muito em comum (por exemplo, de- o grau de
ombros fatalista de quem nem pensa
ficientes sistemas de educação). Mas
centralização do mudar a situação.
uma das principais diferenças é jusAtrevo-me a ser mais optimista. A
tamente o grau de descentralização sistema
minha estratégia é ir por passos.
(nos Estados Unidos) em contraste
E o primeiro passo é ajudar a comcom o grau de centralização (em Portugal). Este preender que o debate sobre o mérito relativo
contraste é patente em muitas áreas, mas mais do ensino público e ensino privado (incluindo a
que nunca na área da educação.
garantia constitucional de acesso ao ensino tenOs males do nosso sistema abundam. A lista de dencialmente gratuito) é essencialmente ortogoculpados pelo marasmo em que nos encontramos nal ao debate sobre o grau de centralização do
é longa.
sistema.

O dever de romper
o silêncio

obrigação. Sob pena de sermos coniventes.
Aura Miguel

“Cristianofobia”. É este o título do mais recente
livro de René Guitton, escritor francês que percorreu o mundo e denuncia a actual perseguição em
curso contra os cristãos.
O livro – que venceu o Prémio Direitos do Homem,
do parlamento italiano – traça o mapa da aversão
ao cristianismo no mundo e refere-se, sobretudo, à
Índia e às perseguições no Sri Lanka, Paquistão, Iraque, Sudão e Nigéria (só neste país foram massacrados 500 cristãos, nos últimos dias). As perseguições
foram desencadeadas por fanáticos muçulmanos e
– no caso da Índia – por hindus.
A Europa cala-se. Tal como se cala a esmagadora
maioria dos media, dos políticos, dos analistas e
até dos que se arrogam “defensores das minorias”.
Como se houvesse minorias boas e minorias más.
As minorias boas que vivem no Ocidente (e que é
preciso defender com unhas e dentes); e as outras,
que é melhor ignorar, mesmo quando se trata de
massacres sucessivos.
Romper esta onda de silêncio é um dever e uma
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”Espaço Aberto”

Ramalho Eanes defende que Governo responda
politicamente perante o Presidente
O antigo Presidente da República António Ramalho Eanes defende que o Governo deveria responder politicamente perante o Presidente da República e não apenas
perante o Parlamento, como determina a Constituição
da República.
A “velha” questão foi relançada nos últimos dias, na
sequência da entrevista televisiva de Cavaco Silva. O
Presidente procurou esclarecer, com insistência, os poderes que a lei fundamental lhe confere, para dizer
que não agirá sem que existam sinais evidentes de instabilidade como, por exemplo, uma moção de censura

ao Governo.
As opiniões de Eanes foram expressas no programa “Espaço Aberto”, da Renascença, que é emitido domingo,
às 12h00.
Também convidado da edição de Marina Pimentel foi
Diogo Freitas do Amaral.
O antigo candidato à Presidência concorda que só em
“situações limite” deve ser dissolvida a Assembleia da
República, dando como exemplo uma hipotética moção
de censura ao Governo que surja na sequência do inquérito parlamentar ao negócio PT/Prisa sobre a TVI.

PÁG.
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Alexandre Relvas

Morais Sarmento revelou falta de educação
O presidente do Instituto Sá Carneiro, Alexandre Relvas,
considera que o presidente do Conselho de Jurisdição
Nacional do PSD, Nuno Morais Sarmento, teve um mau
momento e utilizou uma frase que revela “falta de elevação” e mesmo “falta de educação” ao afirmar que,
“quando Cavaco Silva fala, há mau hálito político”.
Relvas, que falava no seu espaço de comentário das
noites de quinta-feira, na Renascença, entende que se
tratou de um lapso, sublinhando que, na mesma entrevista, Sarmento assume que vota Cavaco. “Foi um mau
momento, uma frase que ele certamente não voltará a
repetir”, rematou.
Noutro plano, Alexandre Relvas lamentou que o Plano
de Estabilidade e Crescimento não proponha alterações
no funcionamento e nas bases da nossa economia, ficando “tudo na mesma”, uma vez que “apenas nos propomos gastar menos até 2013”.
O presidente do Instituto Sá Carneiro considera que isso
não resolve o problema do país e mostrou-se contrário

ao aumento
encapotado
da carga fiscal que o PEC
propõe.
“O Primeiroministro e o
ministro das
Finanças mentiram aos portugueses quando garantiram
que não iam
aumentar impostos e agora querem fazer dos portugueses parvos”,
disse Alexandre Relvas.
Sobre os quatro anos de mandato de Cavaco Silva, Relvas lembrou que a maioria dos portugueses vê no Presidente “um garante de estabilidade”.

NOTA DE ABERTURA
O Governo acaba de divulgar o Plano de Estabilidade e Crescimento, destinado a reequilibrar as
finanças e a projectar a economia.
Com o argumento da crise, o Governo desfaz
opções anteriores como o TGV, cuja necessidade
defendera exactamente com o mesmo argumento - o da crise. Dar o dito por não dito, em questões desta importância e em tão pouco espaço
de tempo, não ajuda àquilo de que a governação
mais precisa – verdade e responsabilidade.
Quanto ao Plano de Estabilidade e Crescimento é
indispensável que seja credível, para que outras
medidas, porventura mais duras, não tenham

que ser adoptadas.
O país não pode continuar a gastar e a desperdiçar, acima, claramente acima, das suas possibilidades.
Mas não basta fazer contas e tomar algumas medidas. Há mais país para além do défice e desse
ninguém quer falar. Vamos reequilibrar as finanças públicas: mas para que modelo de desenvolvimento caminhamos? Que país queremos ser no
futuro? Que desígnios e esperanças tem Portugal?
Afogar a discussão no défice, é ficar pela aspirina
sem cuidar da doença.
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Madeira

IP4

Barroso confirma ajuda no Outono

Trânsito continua
cortado

O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, afirmou hoje que o
Governo português só no próximo Outono é que poderá ter uma resposta
da União Europeia (UE) ao pedido de apoio para os prejuízos da catástrofe
de Fevereiro, na Madeira.
“O Executivo tem de apresentar o processo até ao final de Abril. Se não
houver atrasos imprevisíveis, o mais tardar, no Outono, pode haver uma
resposta”, disse Durão Barroso na freguesia de Serra d’Água, concelho da
Ribeira Brava, no âmbito da visita que efectuou à Madeira para expressar
a sua solidariedade e observar os estragos causados pela intempérie de 20
de Fevereiro.
Adiantou que, por enquanto, está a ser efectuado o trabalho de avaliação
dos danos pelas autoridades regionais e do continente, que agora “têm de
apresentar devidamente fundamentado” esse levantamento.
Barroso realçou que estes processos “demoram algum tempo, porque têm
de ser devidamente instruídos e depois merecer a aprovação do Conselho,
dos governos e do Parlamento Europeu”.
O presidente da Comissão Europeia destacou que será tido em conta, neste
processo, “a avaliação real dos prejuízos e o facto de a Madeira ser uma
região ultra-periférica, por isso tem uma bonificação na ponderação dos
fundos que pode receber”.
“Venho trazer uma palavra de esperança. A Madeira tem um grande futuro pela frente e a verdade é que a vida continua e estou impressionado
com aquilo que já em tão pouco tempo foi possível fazer”, afirmou Durão
Barroso.
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O trânsito continua hoje cortado no
IP4, onde prosseguem os trabalhos
de remoção do destroços do viaduto que ruiu na quarta-feira à noite.
Só ao final da tarde de hoje será
avaliada a extensão do trabalho
desenvolvido e, tudo o indica, será
avançada uma hora para a previsível reabertura da circulação na via
que liga Amarante a Vila Real.

Peniche

Encontrados corpo e
embarcação ao largo
da costa
Um barco de pesca de arrasto encontrou hoje no mar, ao largo da
costa da Lourinhã, um corpo que
deverá ser de um dos três pescadores desaparecidos naquele local. A
Marinha também localizou a embarcação de pesca “Fábio e João”, que
naufragou em Fevereiro.
Contudo, adiantou o comandante da
Capitania de Peniche, Luís Patrocínio Tomás, o “corpo não dá para ser
identificado” e foi reencaminhado
para o Instituto de Medicina Legal
de Torres Vedras, a fim de serem
efectuadas perícias que permitam
identificar o cadáver.

Faro

Impostos

Arma encontrada em
mochila de criança

Site já funciona
Está normalizada a entrega de declarações do IRS, via Internet, no portal
da Direcção-Geral das Contribuições
e Impostos (DGCI).
Há pouco mais de 24 horas este serviço paralisou devido a um pico histórico de acessos - quase 170 mil contribuintes em simultâneo.
Uma afluência recorde que estará relacionada com a promessa - feita pelo Governo - de que procederá aos
reembolsos devidos no prazo máximo de 20 dias após a entrega da declaração de rendimentos, via Internet.
Em resposta a um pedido de esclarecimento apresentado pela Renascença,
o Ministério das Finanças informa que o site tem estado hoje disponível,
fornecendo um serviço sem perturbações, dentro do padrão de resposta
normal para períodos de grande carga.
Na nota enviada à Renascença, o Ministério das Finanças diz ser expectável que não se verifiquem novas quebras de serviço, embora admita eventuais períodos de alguma lentidão.

A GNR de Faro está a investigar o
caso de uma criança de 11 anos
que, na quarta-feira, fez alguns
disparos com uma arma, que transportava na mochila, junto à escola
EB 2,3 de Montenegro.
O comandante Vítor Calado explicou que um menino de 11 anos e
um amigo, de 15 anos, fizeram alguns tiros com uma pistola junto da
escola numa zona de obras.
A informação dos disparos chegou à
directora da escola que interpelou
o aluno e descobriu dentro da mochila a pistola de calibre 6.35, mas
sem munições. O caso está em fase
de inquérito para apurar as circunstâncias em que a arma foi parar às
mãos da criança.
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Lisboa

Presumível etarra pode ser ouvido esta tarde no TIC
O juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TIC) poderá, ainda esta tarde, submeter
a interrogatório o alegado terrorista basco detido no
aeroporto de Lisboa.
Andoni Fernandez tentava embarcar no voo da TAP
para Caracas com um passaporte mexicano falso, facto
que despertou a desconfiança dos agentes do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras.
O presumível etarra pertencia ao grupo da casa descoberta em Óbidos e estava em fuga desde Fevereiro.
Na opinião do presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, José Manuel Anes, o alegado elemento da ETA deverá ter tido
ajuda para permanecer em Portugal. “O facto deste
elemento ter sido detido agora, passado este tempo,
implica que eles têm algum tipo de apoio aqui, prova-

velmente na zona de Lisboa”.
“Se eles não se sentissem protegidos aqui, teriam fugido já. Aliás, era isso que se pensava”, concluiu.
Ainda segundo José Manuel Anes, não se pode excluir
a possibilidade de existirem outras células da ETA em
Portugal. “Com a dimensão da [célula] de Óbidos não
me parece que existam. Mas pode haver um ou outro
apoio mais reduzido e mais membros”.
Por outro lado, o presidente do Observatório deixa entender que a Venezuela – país para onde este alegado
etarra tentava dirigir-se fica “em maus lençóis”
É que a notícia da detenção de Andoni Fernandez surge
dias depois de um auto do juiz espanhol Eloy Velasco,
da Audiência Nacional em Madrid, que referia indícios
de cooperação do Governo venezuelano com a ETA e
as FARC.

Adopção

Pais portugueses procuram cada vez mais crianças
no estrangeiro
O número de portugueses que ambicionam ser pais
e se candidatam a processos de adopção internacional é cada vez mais expressivo, de acordo com dados
avançados, à Renascença, pela autoridade central de
adopção.
O processo de adopção internacional é mais dispendioso, mas revela-se mais rápido concretizar um projecto
de receber uma criança vinda de outro país, facto que
pode explicar o aumento da procura de crianças noutro
país.
Os dados do ano passado ainda não estão ainda fechados, mas Isabel Pastor, da autoridade central de adopção, estima que número “andará entre 15 e 20”, quando “em 2003, Portugal acolheu quatro” crianças e, “em
2008, doze”.
A recente tragédia do Haiti levou a um aumento de pedidos de adopção para crianças daquele país, mas não
é possível concretizar esses processos porque Portugal
não tem relações a esse nível com os haitianos. A maior
parte das crianças é proveniente, seguindo Isabel Pastor, de Cabo Verde e do Brasil.
A responsável da autoridade central de adopção aponta uma dificuldade que se coloca aos pais candidatos
à adopção, que se prende com o facto de não terem
direito a uma licença quando se deslocam ao país de
origem da criança. “As coisas vão-se resolvendo na base
da confiança, com as entidades patronais, ou através da
utilização de período de férias”, explica Isabel Pastor.
Por sua vez, os processos inversos – adopção de crianças portuguesas por pais estrangeiros – são cada vez
em menor número. Em 2008, foram quatro e, em 2009,
apenas um ou dois.
A jornalista Filomena Barros foi conhecer um caso concreto: o da primeira criança da Guiné-Bissau adoptada
por pais portugueses. Trata-se de uma família da Ericeira.
Reportagem disponível em www.rr.pt.

Estado deve incentivar
adopção internacional
A presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, considera que o Estado português deve facilitar os
procedimentos para incrementar a adopção internacional.
A responsável sustenta que a adopção internacional é
uma manifestação de grande solidariedade, que atenua
algumas das principais dificuldades da adopção no nosso
país.
Em geral, os jovens casais querem adoptar crianças ainda bebés, o que, de acordo com Dulce Rocha torna os
processos mais demorados.
Neste contexto, a presidente do Instituto de Apoio à
Criança admite que “é inevitável” que Portugal evolua
no sentido da adopção internacional. Dulce Rocha exorta
o Estado português a facilitar esses procedimentos, lembrando que, em Espanha, num período de dez anos, foi
desenvolvido “um projecto muito significativo que teve
cerca de 50 mil crianças em adopção internacional”. Algo
que, considera, deve ser olhado “com agrado”.
Com base na sua experiência, a responsável afirma que
a adopção internacional é um sinal de enorme solidariedade.

Margarida Neto lamenta procura no exterior
Opinião diferente tem a antiga coordenadora nacional
para os assuntos da família, Margarida Neto, que lamenta o recurso à adopção internacional.
Na opinião de Margarida Neto, em Portugal, há muitas
crianças em condições de serem adoptadas, mas falta
melhorar o processo burocrático.
Margarida Neto defende uma melhor agilização ao nível
dos processos de adopção, mas admite que a lei actual
defende os interesses da criança.
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Diplomacia no Médio Oriente

Paquistão

Duplo atentado
faz 39 mortos

Francisco Sarsfield Cabral

O vice-Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou Israel. A
ideia era mostrar que os americanos ainda acreditam ser possível
reanimar o processo de paz – um qualquer processo de paz - entre israelitas e palestinianos. No dia da sua chegada, Biden foi
confrontado com o anúncio da construção “ilegal” de mais 1600
casas para colonos judaicos em Jerusalém-Leste. Conhecido como
apoiante de Israel, Biden protestou vigorosamente, mas o recado
estava dado: o actual Governo israelita não está interessado em
acordos de paz com os palestinianos.
Depois, como é da praxe, Biden foi à Palestina falar com Mahmoud
Abbas. Mas este líder palestiniano está de saída, em parte porque
não conseguiu superar a rebelião do Hamas, que controla a Faixa de Gaza. Com os palestinianos divididos e os israelitas pouco
disponíveis para esforços de paz, a situação permanece ali num
impasse.
Assim, os EUA têm como prioridade o problema do Irão nuclear.
Por isso, o Secretário da Defesa, Robert Gates, esteve na Arábia
Saudita. Os sauditas temem o Irão e Gates procurou reforçar a
frente anti-Teerão.

EPA

Jornalista

Pelo menos 39 pessoas morreram
hoje e 35 ficaram feridas num duplo
atentado suicida contra uma coluna
militar em Lahore.
Lahore é a maior cidade do leste do
Paquistão. O anúncio destes atentados foi feito por um responsável da
polícia à televisão paquistanesa.
“39 pessoas morreram e 95 ficaram
feridas”, declarou Tariq Saleem Dogar, o chefe da polícia da província
de Penjab, em declarações aos jornalistas.

Iraque

Acusações de fraude
marcam contagem
de votos

Angola

Bispos denunciam salários em atraso
Há funcionários públicos em Angola com seis meses de salários em atraso.
Uma situação grave, tanto mais que o custo de vida no país é muito elevado. A denúncia é feita pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.
O porta-voz da assembleia plenária, que encerrou os trabalhos em Luanda, D. José Manuel Imbamba disse, em declarações à Renascença, que os
bispos vão criar rádios católicas nas dioceses como forma de ultrapassar
os condicionalismos legais que impedem as emissões da rádio Ecclesia a
nível nacional.
O Bispo de Dundu fez ainda um diagnóstico preocupante da situação em
regiões que estão a ser esquecidas pelo poder político angolano.
A ausência de infraestruturas e a falta
de investimento na
educação são alguns
dos exemplos apontados pelo bispo, que
refere que a região
leste e a província
do Zaire são os locais
mais afectados.
Pode ouvir a entrevista ao jornalista
Domingos Pinto, na
íntegra, em www.
rr.pt.

EPA

INTERNACIONAL
PÁG.

Ponto de vista

O partido do xiita Iyad Allawi, em
acirrada disputa com a formação do
Primeiro-ministro Nuri al-Maliki, de
acordo com os resultados parciais,
denunciou hoje “fraudes flagrantes” no apuramento dos votos das
eleições legislativas no Iraque.
Um alto funcionário da Comissão
Eleitoral rebateu as acusações,
afirmando que teriam motivações
políticas, enquanto a Aliança do
Estado de Direito (AED) de Maliki
qualificou-as de “exageradas”.
“Há fraudes flagrantes e claras. Há
pessoas que manipulam e modificam os números para aumentar os
resultados a favor da coligação do
Estado de Direito”, afirmou Intissar
Allawi, candidata do Bloco Iraquiano e familiar de Allawi.
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AF 447

British Airways

Brasil obriga Air France a pagar
indemnização

Greve prevista para
o fim de mês

A Justiça brasileira condenou a transportadora aérea francesa, Air France, a pagar uma indemnização de 1,15 milhões de dólares a uma das 228
vítimas do voo AF 447, que se despenhou no Oceano Atlântico em Junho
de 2009.
A 48.ª Câmara Civil do Estado do Rio de Janeiro condenou a empresa a
pagar, por danos morais, uma indemnização de 2,04 milhões de reais (1,15
milhões de dólares) à família da procuradora deste Estado, Marcelle Valpaços Fonseca, morta na tragédia, anunciou o serviço de imprensa do tribunal, qualificando o desaparecimento como uma “perda irreparável”.
“É importante sublinhar que a perda de uma filha e de uma irmã (...) representa uma perda irreparável”, declarou o juiz Mauro Nicolau Júnior, de
acordo com o serviço de imprensa.

PÁG.

Piñera pede esforço para a reconstrução

Funcionário acusado de
planear ataque terrorista

Claudio Reyes/EPA
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Os funcionários de cabine da British
Airways (BA) anunciaram hoje uma
greve de sete dias no final de Março, três dias a partir de 20 e quatro
a partir de 27, após a interrupção
das negociações com a administração da companhia aérea, anunciou
o sindicato Unite.
O Unite explicou, no entanto, que
submeterá à votação dos seus membros a última proposta da administração da empresa na longa disputa sobre demissões e condições de
trabalho, o que deixa uma pequena
possibilidade de que a greve pode
ser evitada.
“Não teremos greve no período da
Páscoa, como já prometemos, mas
podemos convocar novas acções
depois de 14 de Abril se a disputa
não for resolvida”, afirmou hoje um
dos directores do Unite, Len McCluskey.

Chile

O novo Presidente chileno, Sebastian Piñera, apelou à população para “secar as suas lágrimas” e reconstruir “pedra por pedra, tijolo por tijolo”
tudo o que foi destruído no país pelo sismo e tsunami de 27 de Fevereiro.
“Somos todos sobreviventes desta tragédia”, afirmou Piñera, ontem à noite, perante vários milhares de pessoas, no seu primeiro discurso como
chefe de Estado chileno, desde a varanda do palácio presidencial de La
Moneda, no centro de Santiago.
“Vamos superar estes tempos de adversidade. Devemos secar as nossas lágrimas e pôr-nos ao trabalho” para reconstruir “sobre a pedra, e não sobre
a areia”, acrescentou o novo Presidente.
Pouco antes de Piñera tomar posse, uma réplica de grau 7,2 sacudiu Santiago, cuja população continua a temer pela sua vida e pelos seus bens.

Num outro plano, um engenheiro informático, funcionário da BA,
compareceu perante um tribunal
de Londres, sob a acusação de ter
planeado um ataque-suicida para
morrer como mártir.
Originário do Bangladesh, Rajib
Karim, de 30 anos, tinha previsto
aproveitar uma próxima greve da
BA para entrar com a tripulação
num avião, considerou a acusação.
Karim deverá responder a três acusações principais relativas à legislação antiterrorista: preparação de
um atentado-suicida, conspiração
em relação com contactos no seu
país de origem, mas também no
Paquistão e no Iémen, e recolha de
fundos, tendo em vista uma organização terrorista.
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Beja

Santo António

Roteiro para a Juventude leva Cavaco a
visitar igreja degradada

Sri Lanka acolhe
relíquias de Pádua

Uma visita à Igreja de Nossa Senhora ao Pé da Cruz, em Beja, integra o
Roteiro para a Juventude, que o Presidente da República, Cavaco Silva ,
iniciou hoje.
No Alentejo, Cavaco Silva reúne-se com jovens criadores e o património
religioso é um dos temas da agenda presidencial.
A Igreja de Nossa Senhora ao Pé da Cruz é um importante monumento do
barroco, que está em avançado estado de degradação.
O diagnóstico é feito pelo director do departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, José António Falcão: “Hoje assistimos a
uam situação de gravíssimo declínio, que o facto desta igreja estar classificada nada fez para evitar. Os problemas são infelizmente muito variados,
desde as coberturas, instaladas pelos monumentos nacionais, mas sem as
condições técnicas, que entretanto envelheceram e agora deixam entrar
água como se estivéssemos literalmente na rua, até ao grande retábulo de
talha dourada, uma das obras mais extraordinárias do barroco em Beja, e
que se encontra em claro risco de colapso”.
A visita do Presidente, organizada pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja (DPHAB) e pela Associação de Desenvolvimento Regional Portas do Território, propõe uma reflexão sobre as
pontes a estabelecer entre os bens culturais da Igreja e o empreendedorismo jovem.
No Baixo Alentejo, tem vindo a concretizar-se uma estratégia para a recuperação das antigas igrejas, muitas das quais já sem utilização permanente. Na perspectiva dos responsáveis do DPHAB, é preciso promover
a abertura do património religioso e mostrá-lo, numa linha de partilha,
sublinhando o seu papel na afirmação da identidade regional.

Vaticano

Segunda parte de “Jesus de Nazaré” será
publicada este ano
A segunda parte do livro de Bento XVI “Jesus de
Nazaré”, cuja publicação se espera que ocorra este
ano, abordará a plena aplicação da declaração “Dominus Iesus”.
A revelação foi avançada à agência Zenit pelo Cardeal Antonio Cañizares Llovera, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, no contexto do congresso sobre a ‘Dominus
Iesus’, organizado pelo Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, de Roma.
O documento, publicado em 2000 pela Congregação para a Doutrina da Fé,
presidida pelo então Cardeal Joseph Ratzinger, centra-se na unicidade e
universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja.
Na palestra, intitulada “A Dominus Iesus na vida da Igreja de hoje”, o cardeal espanhol qualificou a declaração como um “documento profético” ao
sublinhar que Jesus é o único redentor.
O prelado criticou as ideologias que defendem que a revelação de Jesus
Cristo deve ser complementada com as doutrinas de outras religiões: “Isto
seria contrário à fé católica”.
O documento causou alguma polémica nos círculos ecuménicos, porém, ao
classificar as denominações protestantes como “comunidades eclesiais”, e
não como Igrejas, por não manterem os sacramentos. Já as Igrejas ortodoxas podiam ser consideradas igrejas no verdadeiro sentido da palavra.
Na primeira parte do livro “Jesus de Nazaré”, publicado em 2007, o Papa
analisou passagens bíblicas como o baptismo de Jesus, o Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso, os discípulos, as parábolas e as grandes
imagens do Evangelho de São João, entre outros temas.

Milhares de católicos e não católicos do Sri Lanka acolheram as relíquias de Santo António, rezando
pela “paz e unidade do país”.
Os restos mortais do santo franciscano de origem portuguesa – famoso pela sua sabedoria e dotes de
pregador – deixaram, pela primeira
vez em 750 anos, a cidade de Pádua, numa concessão feita pelos
custódios das relíquias, atendendo
a um pedido do Arcebispo de Colombo, Malcom Ranjith, por ocasião
dos 175 anos da Basílica de Santo
António em Kochchikade.
Durante três dias, a Basílica ficou
aberta das 05h00 da manhã até às
03h00 da madrugada seguinte, de
modo a permitir o acesso à multidão de fiéis, desejosa de receber a
especial bênção de Santo António e
de rezar diante das suas relíquias.
Entre as muitas invocações dirigidas ao santo franciscano, contou-se
o pedido de paz e unidade no país.
O arcebispo Ranjith presidiu a uma
missa de boas-vindas, a que assistiu
o Núncio Apostólico no Sri Lanka,
Joseph Spiteri e de dois delegados
provenientes de Pádua, que acompanham as relíquias do Santo.
Durante a celebração, o Arcebispo de Colombo convidou os fiéis a
“seguirem o exemplo de Santo António”, aprendendo dele a “reconstruir as nossas vidas”.
Na quarta-feira, as relíquias deixaram a Basílica de Kochchikade, sendo transferidas para a diocese de
Galle, no sul do país.
Nos próximos 16 dias, os restos mortais do Santo realizarão uma peregrinação por todo o Sri Lanka, como
“sinal de paz e de esperança”.

r/com renascença comunicação multimédia, 2010

11

O escritor espanhol Miguel Delibes, uma das grandes
figuras da literatura espanhola depois da II Guerra Mundial, morreu hoje, aos 89 anos, depois de um agravamento súbito do seu estado de saúde, anunciou a
família.
Fontes familiares tinham já dado conta de um agravamento ontem, levando o próprio rei Juan Carlos a
contactar a família de Delibes para se inteirar do seu
estado de saúde. A família esperava um “desenlace
fatal” nas horas seguintes, que se veio a confirmar:
Delibes morreu esta madrugada.
Nascido em Valladolid em 1920, o escritor, jornalista e
colunista foi um dos espanhóis que melhor retrataram
a região de Castela, tendo sido reconhecido pela sua
obra, muita dela adaptada ao teatro e cinema, com
vários galardões.
Recebeu os prémios Príncipe das Astúrias de Letras

Nacho Gallego/EPA

Morreu o escritor espanhol
Miguel Delibes

(1982), das Letras de Castela e Leão (1983), Nacional
das Letras Espanholas (1991) e Cervantes (1993). Em
1985, foi Cavaleiro das Artes e das Letras da República
Francesa.
Uma das suas obras, “Os Santos Inocentes”, foi adaptada ao cinema pelo espanhol Mario Camus, em 1984.
Nomeado várias vezes para o Nobel da Literatura, Delibes escreveu até lhe ser detectado um cancro, há alguns anos.

Petição

Jardim Botânico

Cinema português nunca esteve tão
ameaçado, denunciam profissionais

Primeira mostra de
orquídeas no Porto

Cerca de uma dezena de produtores e realizadores portugueses lançaram
ontem uma petição pública a apelar à ministra da Cultura uma “intervenção de emergência” face à situação de “catástrofe” que se vive no cinema
português.
O documento, intitulado “Manifesto pelo cinema português”, é assinado
por realizadores como Manoel de Oliveira, João Salaviza, João Botelho,
Pedro Costa e Fernando Lopes e por produtores como Pedro Borges (Midas
Filmes), Alexandre Oliveira (Ar de Filmes) e
Maria João Mayer (Filmes do Tejo). A petição contava, à hora do fecho desta edição,
com mais de 650 assinaturas, entre as quais
figuras do meio como Daniel Blaufuks, Nuno
Amorim, Zepe e Fernando Vendrell.
Os peticionários alertam para a situação de
paralisia no Fundo de Investimento do Cinema e Audiovisual (FICA), querem que a RTP
cumpra o contrato de serviço público de televisão e que as regras de funcionamento do
Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) sejam
Oliveira é um dos peticionários mais “transparentes e indiscutíveis”. “Nunca
como nos últimos 20 anos teve o cinema português uma tão grande circulação internacional e uma tão grande vitalidade criativa. E nunca como hoje ele esteve tão ameaçado”, escrevem os
primeiros subscritores.
O documento aponta uma situação de desinvestimento contínuo nos últimos anos e apelida-se a criação do FICA de “uma enorme encenação que
na generalidade só serviu para legitimar o oportunismo de uns tantos”.
No início do ano, tanto a Associação Portuguesa de Realizadores como a
Associação de Produtores de Cinema tinham já criticado a paralisia do FICA
e a situação de asfixia no sector.
A ministra da Cultura manifestou em Janeiro apreensão em relação ao sector, referindo que “necessita de mais investimentos para se desenvolver”.
Gabriela Canavilhas sublinhou a necessidade de encontrar novos mecanismos de financiamento, além do FICA e dos subsídios do ICA.
DR

CULTURA
PÁG.

Óbito

O Jardim Botânico do Porto recebe
amanhã e domingo a primeira exposição de orquídeas da cidade. O
evento quer ser “o maior” do género até agora realizado em Portugal.
A exposição vai contar com centenas de exemplares de orquídeas.
Está prevista a presença de dezenas de orquidófilos portugueses e
de alguns hortos. Contará também
com uma mostra específica de entre 60 a 70 espécies de orquídeas
portuguesas, na sua generalidade
desconhecidas dos cidadãos.
A mostra é organizada por Graziela Meister, uma colecionadora que
tem em casa cerca de 700 espécies
de orquídeas e que preside à Associação Portuguesa de Orquidofilia.
Além da exibição de diferentes
espécies, está também programado realizar uma série de palestras
sobre a orquídea, que têm por objectivo
ject
vo “ensinar
e s
a cuidar”
destas plantas.
Graziela Meister
Grazi
ref
referiu
que
esta mostra
es
se
será “a rampa de lançam
mento” para
re
realizar duas
ex
exposições semel
melhantes por
ano no
n Porto.
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“Só os grandes poetas nos curam
das doenças das palavras”
Estudou filosofia, medicina e jornalismo, mas acabou sendo escritor. Hector Abad Faciolince é colombiano, nascido em Medellin, e acaba de ver
duas das suas obras traduzidas para português, uma delas pelo poeta Pedro Tamen. “Somos o esquecimento que seremos” é o romance que lançou em 2009 e que relata a sua infância marcada pelo assassinato do pai.
“Receitas de Amor para mulheres tristes” é uma espécie de tratado de
culinária sobre o amor. O autor fala destes seus dois livros ao Página1.

Rui Sousa/CM Póvoa

ENTREVISTA

Hector Abad Faciolince

» Maria João Costa

PÁG.
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Página1 – Qual foi a receita para escrever “Receitas
de Amor para mulheres tristes”?
Hector Abad Faciolince - A receita foi a minha doença
e o facto de ter de ficar em casa a ver como era a vida
das mulheres e a vida doméstica. Penso que não há uma
receita para escrever, mas há situações mentais ou situações psicológicas que te levam a escrever certo tipo
de livros. Acredito que este tipo de livro foi gerado pela
minha própria doença.
P1 – O livro foi traduzido para português pelo poeta
Pedro Tamen...
HAF - Parece-me muito bem que tenha sido o poeta,
Pedro Tamen a fazer a
tradução, porque eu
escrevi originalmente
este livro em verso, em
decassílabos. Não rimavam, mas tinham ritmo. Eram todos versos
de 11 sílabas. Eu espero que o tradutor tenha
conseguido pôr esse
ritmo em português.
De qualquer forma, eu
acabei por transpor o
livro para prosa, escondi os decassílabos, porque não queria escrever
um livro de poesia. Mas
creio que se sente na
prosa o ritmo das frases
em decassílabo. Para mim, o som é muito importante.
P1 – Fala de prosa poética? O som das palavras é muito importante para si?
HAF - Eu acredito que, com o passar do tempo, as palavras usadas vão desgastando-se, vão perdendo a força,
vão regressando a lugares comuns. Mesmo os poetas
normais cometem esse erro. Só os grandes poetas conseguem renovar as palavras, usá-las como se fossem novas, como se tivessem a estrear as palavras. Por isso, só
os grandes poetas nos curam das doenças das palavras.
P1 – Gosta de cozinhar?
HAF - Na realidade, as receitas que estão no livro são
muito simples, muito básicas. Mas eu gosto de cozinhar.
Cozinhar, percebi eu com as mulheres da minha casa e
com a minha mãe, que é uma grande cozinheira, é um
acto de amor. Como arte de amor, é algo que os outros

para quem cozinhamos agradecem muito.

Cozinhar é um
acto de amor.
Como arte de
amor, é algo
que os outros
para quem
cozinhamos
agradecem
muito

P1 – O seu outro livro publicado em Portugal - “Somos o
esquecimento que seremos”
- é um livro muito marcante
para si?
HAF - É um livro muito especial
para mim, talvez único, que só
se pode escrever uma vez na
vida. É uma história real, é a
história da minha família e, em
particular, do meu pai, que foi
assassinado, há já 23 anos, na Colômbia, pelos paramilitares. Durante muito tempo, não pude escrever este
livro. Escrevê-lo foi muito doloroso. Mas, quando fiquei
com o cabelo branco, quando dei conta de que também
era mortal, pensei que a única pessoa que podia escrever essa historia era eu e tinha, de alguma forma, a
obrigação de a contar. Porque era uma história bonita,
como um romance. Mas tive de esperar muitos anos,
até ter a necessária tranquilidade para contar a história
sem dor excessiva.
P1 – Escrever é doloroso?
HAF - Escrevi todos os meus livros por gosto, por prazer,
para me divertir. Este outro – “Receitas de amor para mulheres tristes” - fiz para me divertir, mas este - “Somos o
esquecimento que seremos” - foi por necessidade.
P1 – A escrita serviu-lhe de processo de cura?
HAF - A dor, felizmente, depois de passar muito tempo,
converte-se em algo muito mais suportável. É uma cicatriz, já não é uma ferida. Mas continua a ser uma coisa
importante que nunca será apagada de todo.
P1 – Acha que a situação na Colômbia mudou? Está
diferente?
HAF - Acho que muitas pessoas identificam-se com este
livro pelo seu passado, de uma violência A dor, felizmente,
imensa, quase de depois de passar muito
guerra civil. Agora,
tempo, converte-se
a situação melhorou
um pouco, mas os in- em algo muito mais
dicies de homicídios suportável. É uma
continuam
muito
cicatriz, já não é uma
altos. Há muitas víferida
timas.
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Sutil e Mercedes dominam no arranque da temporada
O piloto alemão Adrian Sutil, da Force Índia, surpreendeu na primeira sessão de treinos no Bahrein, no arranque do fim-de-semana que vai culminar, no domingo,

no primeiro grande prémio do Campeonato de Mundo
de Fórmula 1 de 2010. Sutil foi o mais rápido superando o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que foi
segundo.
O treino ficou marcado pela diferença entre as equipas
mais fortes e as mais fracas. O último piloto da grelha
de partida com tempo, Jarno Trulli, da Lotus, ficou a
mais de sete segundos de Sutil.
Na segunda sessão de treinos, foi a vez dos Mercedes se
destacarem. Niko Rosberg foi o mais rápido, enquanto
que o regressado Michael Schumacher ficou em terceiro. Por sua vez, os McLaren ocupam o segundo e quarto
postos. Lewis Hamilton foi segundo e Jenson Button foi
quarto.

Quatro campeões em pista
A 60.ª edição do Campeonato do Mundo de Fórmula 1

começa domingo no Bahrein e termina, 19 provas depois, a 14 de Novembro em Abu Dhabi. O regresso do
alemão Michael Schumacher à Fórmula 1 faz com que o
Campeonato do Mundo da categoria, que começa este
fim-de-semana, volte a contar com quatro pilotos campeões mundiais em pista, 11 anos depois da última vez
que tal aconteceu.
A presença do hepta-campeão mundial, que se retirou
das pistas no final de 2006, vai permitir o confronto
com os também campeões Fernando Alonso (2005 e
2006), Lewis Hamilton (2008) e Jenson Button (2009).
Desde 1999 que o Mundial de Fórmula 1 não contava
com participação semelhante de quatro campeões,
curiosamente também os vencedores dos cinco campeonatos anteriores.
Nesse ano, Schumacher, bicampeão em 1994 e 1995,
contou com a companhia do britânico Damon Hill
(1996), do canadiano Jacques Villeneuve (1997) e do
finlandês Mika Hakkinen (1998).
A 60.ª edição do Campeonato do Mundo de Fórmula 1
começa domingo no Bahrein e termina a 14 de Novembro em Abu Dhabi.
Para além de Schumi, os britânicos Jenson Button e
Lewis Hamilton vão protagonizar um dos previsíveis
duelos internos, na McLaren, enquanto a Ferrari juntou
o espanhol bicampeão Fernando Alonso ao brasileiro
Felipe Massa, já recuperado do grave acidente sofrido
em Julho, na Hungria.
O alemão Sebastian Vettel, vice campeão mundial, e o
australiano Mark Webber também seguem com os Red

RR
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Bull na linha da frente, após uma ponta final de 2009
em que chegaram a lutar pelo título.

Novas regras
Esta temporada de Fórmula 1 arranca com novos regulamentos. A maior mudança nas regras para este ano é
o fim dos reabastecimentos de combustível, em vigor
desde 1993, embora as provas continuem a ter as agora
ainda mais rápidas, idas às boxes para troca de pneus.
Esta nova “lei” obrigou as equipas a construírem carros de maiores dimensões, com tanques de combustível capazes de armazenar até 250 litros, em vez do
anterior limite de 80 litros, além de terem de resolver
problemas de distribuição de peso, pois cada 10 quilos
em combustível equivalem a mais cerca de 0,3 segundos por volta.
A alteração impõe um maior cuidado na preservação
dos pneus até à paragem obrigatória e visa promover
mais tentativas de ultrapassagem, pois os pilotos não
deverão contar com as paragens nas boxes para subirem na classificação.
Outra novidade é o alargamento da pontuação para os
10 primeiros classificados, em vez dos oito melhores
posicionados de cada corrida.
A partir já deste Grande Prémio do Bahrein, os dez primeiros classificados passam a ganhar 25, 18, 15, 12, 10,
oito, seis, quatro, dois e um pontos, respectivamente,

Abertas inscrições para 2011
O Mundial de 2010 só agora está a ter início, mas a
Federação Internacional do Automóvel (FIA) já decidiu
abrir um novo processo de selecção para escolher a
13.ª equipa que vai participar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2011. Uma vaga que deveria ter
sido ocupada, já em 2010, pela USF1, no entanto, a
equipa norte-americana não conseguiu reunir as condições necessárias para participar na actual temporada.
A USF1 pediu à FIA para adiar a sua entrada por um
ano, mas a federação decidiu abrir uma nova fase de
inscrições de candidatos.
Assim, equipas como a Lola, a Epsilon Euskadi, a Prodrive e a N. Technology, que foram preteridas este ano,
poderão voltar a tentar.
Por seu lado, a Stefan GP comprou o projecto e material da Toyota (que abandonou a F1 no final do ano
passado) e também deverá candidatar-se a um lugar
em 2011.
A FIA revelou, também hoje, que o Mundial de Fórmula
1 do próximo ano vai passar pela Índia.

EPA

DESPORTO
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do primeiro ao 10.º classificados.
Este campeonato conta, também,
com mais uma equipa, num total de
12, com 24 monolugares em pista.
Há três novas equipas: Virgin Racing,
Lotus F1 e Hispania Racing F1 (ou
HRT, antiga Campos).
O campeonato também cresceu de
17 para 19 corridas, com nova prova na Coreia do Sul e o regresso do
Grande Prémio do Canadá.
Altera-se, ainda, o esquema das sessões de qualificação: passam a ser
eliminados sete pilotos em vez de
cinco em cada uma das duas fases
preliminares de qualificação (Q1 e
Q2), sendo a pole-position discutida
por dez na terceira fase (Q3).
O número de jogos de pneus para
piso seco disponíveis para cada piloto vai também diminuir, de 14 para 11 por fim-de-semana de competição, e os que participarem na Q3 têm de partir para a
corrida com os mesmos pneus com que alcançaram o
registo que lhes deu lugar na grelha de partida.
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Ponto Final

3000 metros com
portuguesas na final
dos Mundiais

Europa mais longe
Ribeiro Cristóvão
Jornalista

EPA

DESPORTO

Pista coberta

As atletas portuguesas Sara Moreira
e Jéssica Augusto qualificaram-se
hoje para a final dos 3000 metros
nos campeonatos mundiais de atletismo em pista coberta, a decorrer
em Doha, no Qatar.
Sara Moreira terminou a primeira eliminatória dos 3000 metros
no segundo lugar, atrás da etíope
Sentayehu Ejigu, qualificando-se
directamente para a final.
Na segunda eliminatória, Jéssica
Augusto acabou em quinto lugar,
mas acabou por ter um dos quatro
melhores tempos, a seguir às oito
apuradas automaticamente, sendo,
por isso, repescada.

Marco Fortes eliminado
A abrir a primeira jornada dos Mundiais, ao início da manhã (07h00
em Portugal continental), Marco
Fortes falhou o acesso à final do
lançamento do peso, ao fazer três
lançamentos “nulos” na prova de
qualificação.
Para conseguir um lugar na final,
Marco Fortes precisava de 20,30
metros.
Já Bruno Albuquerque foi afastado
da final dos 1500 metros, ao terminar a primeira série de qualificação
no sexto lugar.

As jornadas europeias desta semana deixaram à vista as carências que
marcam o actual futebol português, e confirmam a sua dimensão para
competir pouco mais do que a nível interno.
Quando chamadas aos grandes compromissos deixam à vista fragilidades que não lhe permitem alimentar expectativas de serem capazes de chegar às fases mais decisivas das competições em que tomam
parte.
Na terça-feira, e na Liga dos Campeões, o actual campeão português deixou à vista carências que não permitem compará-lo a todos
quantos estão na prova com justificadas aspirações de chegar à final.
Frente ao Arsenal, em Londres, o FCPorto foi vencido e humilhado
por um resultado inaceitável, sobretudo para quem ostenta galões
justamente conquistados num passado recheado de glórias, que agora
parecem irrepetíveis.
Da noite desta quinta-feira também sobram mais dúvidas do que certezas. É verdade que tanto para o Benfica como para o Sporting tudo
está ainda em aberto, mas os desafios que se seguem prenunciam
grandes dificuldades para ambos.
Os leões estão, aparentemente, em vantagem, averbada devido ao
golo marcado em Manzanares, mas em Alvalade o quadro poderá alterar-se, por ser inevitável reconhecer que o Atlético de Madrid é adversário capaz de provocar as maiores surpresas, até aos seus próprios
apaniguados.
Diferente, para pior, é a situação do Benfica, que sofreu um golo incrível na Luz nos momentos derradeiros, que lhe pode custar a continuação na Liga Europa.
É que o Marselha apresentou-se como uma equipa forte, e porque
saíra extemporaneamente da Champions, tudo irá fazer no Velódromo
para não cair em nova eliminação.
Em resumo: as dificuldades visíveis nos jogos desta semana confirmam
a actual falta de dimensão das nossas principais equipas para competir para além das provas internas.
É por isso que, quando chegam momentos como estes, não é ousado
afirmar que todas elas continuam ainda algo distantes da Europa.
Ouça a crónica de Ribeiro Cristóvão às 22h30, em Bola Branca

I Liga

Benfica joga liderança na Madeira
O Benfica joga no domingo, às
18h00, na Madeira, frente ao Nacional, sendo que um empate ou
uma vitória manterá a equipa na
frente da I Liga, independentemente do resultado de amanhã do
Sporting de Braga-Rio Ave.
No mesmo dia, às 21h15, o FC
Porto joga em Coimbra, frente à
Académica.

I Liga jornada 23
Naval - União Leiria
Sp. Braga - Rio Ave
Académica - FC Porto
Olhanense - Belenenses
Leixões - V. Setúbal
Nacional - Benfica
Sporting - V. Guimarães
P. Ferreira - Marítimo

sexta, 12 - 20h15
sábado, 13 - 19h15
sábado, 13 - 21h15
domingo, 14 - 15h00
domingo, 14 - 16h00
domingo, 14 - 18h00
domingo, 14 - 20h15
segunda, 15 - 20h15

SPTV1
SPTV1
RTP
SPTV1
SPTV1
SPTV1
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A 12 de Março de 1894...

Coca-Cola vendida pela primeira vez em garrafas
» Pedro Rios

São um dos símbolos da sociedade norte-americana,
um caso de estudo do design de produtos. As garrafas da Coca-Cola tornaram-se um clássico, tal como
a própria bebida, mas no início da marca elas não
existiam.
Em 1886, enquanto se construía a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, nascia outro símbolo americano. Foi John Pemberton, um farmacêutico de Atlanta, descobriu que a junção de um líquido com cor de
caramelo e de água com gás resultava numa bebida
agradável. Os clientes concordaram e a Farmácia
Jacob, em Atlanta, começou a vender a bebida em
copos.
Pemberton dizia que a Coca-Cola curava a dependência de morfina, a dor de cabeça e outras maleitas.
Não experimente em casa: a bebida era diferente
da que temos hoje (até 1905, continha extractos de cocaína, por exemplo). O sabor
só seria alterado mais uma vez, em 1985,
mas face à pressão do público o sabor
clássico voltaria.
O farmacêutico morreria em 1888, sem
ver a Coca-Cola tornar-se um fenómeno
nacional e mundial. Foi Asa Griggs Candler, um empresário de Atlanta, que ficou
com os direitos do negócio.
Candler tornar-se-ia o primeiro presidente
da Coca-Cola e o primeiro a encarar a bebida de uma perspectiva mais empresarial:

lançou promoções, ofereceu relógios, calendários e
outros brindes com a imagem da marca.
Apesar de ter dado visibilidade nacional à marca,
Candler não percebeu que o futuro da Coca-Cola
estava nas garrafas. O empresário reagiu friamente
quando recebeu 12 garrafas enviadas por um empresário do Mississippi, Joseph Biedenharn, o primeiro a
engarrafar a bebida. A 12 de Março de 1894, a CocaCola era vendida em garrafas pela primeira vez. As
garrafas de Biedenharn eram muito diferentes das
actuais, que só seria criadas em meados da década
de 1910.
Candler era tão céptico face à ideia que, em 1899,
vendeu a Benjamin F. Thomas e Joseph B. Whitehead
a exclusividade para engarrafarem e venderem a bebida em garrafas – custou-lhes apenas um dólar.

A evolução da garrafa de Coca-cola. Da esq. para a dir.: 1899-1902;
1900-1916 (segunda e terceira); 1915; 1957; 1961; 1991; 1994

Olhar
Uma estrada que
liga as cidades
alemãs de Estugarda e Munique
foi hoje palco de
um choque em
cadeia, envolvendo
aproximadamente
130 veículos. Pelo
menos 25 pessoas
ficaram feridas em
resultado do incidente, cujas causas
são atribuídas ao
nevoeiro. Noutro
acidente semelhante, 41 carros e três
camiões colidiram,
também esta manhã
perto da localidade
de Hermanndorf,
na Baixa Baviera.
Dez pessoas ficaram
feridas.

Foto: Stefan Puchner/EPA
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PSD

ETA

Estudo

Jardim vai a Mafra

Ministros destacam
eficácia nacional

Empresários cada vez
mais pessimistas

Os ministros da Administração Interna e da Justiça destacaram hoje
à tarde, no Parlamento, que o sistema de segurança português deu provas de “eficácia” e “competência”
ao proceder à terceira detenção de
elementos suspeitos de pertencer a
ETA no espaço de poucos meses.

Um estudo feito junto dos principais gestores e administradores
portugueses pela AESE, Escola de
Direcção e Negíocios, concluiu que
existe no meio um forte pessimismo
quanto ao futuro do país.
Manuel Dias Ferreira, responsável
pelo estudo sobre “A Gestão Empresarial 2009”, disse à Renascença que, em anos anteriores, os gestores portugueses estavam muito
mais optimistas.
Outro dado do estudo mostra que
os empresários portugueses desejam, mais que nunca, financiamento para as suas empresas.
Quanto às áreas de negócio mais
promissoras, os empresários identificam o Turismo. Do lado oposto,
Agricultura e Pescas não são vistas
como áreas para negócios de futuro.

Alberto João Jardim confirmou hoje
a sua presença no congresso extraordinário do PSD, que decorre amanhã e domingo em Mafra, apesar de
o PSD estar “no 47.º lugar” da sua
“lista de prioridades”.
Jardim falava no Aeroporto de Santa Catarina, onde se despediu do
presidente da Comissão Europeia,
Durão Barroso, que efectuou uma
visita à ilha.
O presidente do PSD/Madeira, que
apoiou a iniciativa de Pedro Santa
Lopes para provocar este congresso, considerando ser uma oportunidade para clarificar o rumo do partido, disse, inicialmente, que não
marcaria presença caso a reunião
decorresse à porta aberta.

A fechar...

TEMPO

Gasolina e gasóleo vão subir
Os preços do gasóleo e da gasolina, nos mercados internacionais estão a subir cerca de 3%, antevendo-se, assim,
uma subida para os consumidores, na próxima semana.

PR acredita que evitaremos a
recessão

SÁBADO
LISBOA
17ºC/9ºC

15ºC/7ºC

16ºC/3ºC

15ºC/3ºC

PORTO

O Presidente da República diz ter indicações de que no primeiro trimestre deste ano o crescimento da economia será
positivo. Cavaco Silva falava, em Moura, numa reacção aos
dados do INE sobre a quebra do PIB no final de 2009.

FARO

Capucho é mandatário de Rangel

COIMBRA

O presidente da Câmara de Cascais e conselheiro de Estado, António Capucho, vai ser o mandatário nacional da
candidatura de Paulo Rangel à liderança do PSD.

DOMINGO

18ºC/7ºC

18ºC/9ºC

15ºC/3ºC

16ºC/4ºC

20ºC/14ºC

20ºC/15ºC

15ºC/14ºC

15ºC/14ºC

MADEIRA

CDS-PP quer debater violência
O líder do CDS-PP, Paulo Portas, disse hoje que o seu partido pretende agendar, já para quarta-feira, um debate de
urgência sobre a questão da violência em meio escolar.
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