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Fátima Felgueiras recorre de
condenação com pena suspensa

Código do Trabalho

PS aprova nova lei
com cinco “deserções”
Manuel Alegre e outros quatro deputados da maioria votaram contra. » Pág.2

Educação

Justino preocupado
com clima de tensão
Ex-ministro, assessor em Belém,
David Justino diz que o sector virou campo de batalha. » Pág.6

João Abreu Lima/LUSA

Segurança

Três crimes deram condenação a três anos e três meses de prisão, com pena
suspensa, e perda de mandato. A autarca recorreu. O povo de Felgueiras fez
o número habitual. » Pág.4

Ciência

MTV

Portugueses lideram
estudo sobre malária

A noite de Britney, Astley
e McCartney

Espaços para eventos
lutam contra a crise
O certame está na Cordoaria Nacional, sob o signo do combate à
crise, que toca a todos. » Pág.5

As diferenças não impediram
consensos entre católicos e muçulmanos. » Pág.9
PUB

Algumas considerações
pós-eleitorais
Luís Cabral

Aura Miguel

Expo Quintas

Novo encontro dentro
de dois anos

OPINIÃO

» Pág.3

Os profissionais da GNR querem
aproveitar o clima instalado nas
Forças Armadas. » Pág.6

Diálogo inter-religioso

Investigadores portugueses, do Instituto de
Medicina Molecular, identificaram cinco genes com influência na infecção pelo parasita
da malária. A investigação, em grande escala, prolongou-se por cerca de dois anos e
meio. » Pág.4

Viver uns com os outros

GNR quer “cavalgar”
contestação militar

A 15ª edição dos Prémios Europeus de Música
da MTV premiou os melhores do ano para os
fãs e designou Paul McCartney como “lenda
da música”. Ausente, Barack Obama acabou
por marcar presença... » Pág.10
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Diploma aprovado com socialistas divididos
Desta vez não foi só Manuel Alegre, mas também outros quatro deputados socialistas que
votaram contra a revisão do Código do Trabalho. Sindicatos e patrões estão divididos quanto
às novas regras.
» Coordenação de Pedro Mesquita e Hugo Monteiro

A revisão do Código do Trabalho foi aprovada na Assembleia da República apenas com os votos favoráveis dos
deputados socialistas, mas com cinco deles a votarem
contra: Manuel Alegre, Teresa Portugal, Júlia Caré, Eugénia Alho, e Matilde Sousa Franco.
Votaram também contra a proposta legislativa os deputados do PCP, de “Os Verdes”, do Bloco de Esquerda
e dois deputados do Movimento Partido da Terra que
integram a banca do PSD. Os deputados do PSD e do
CDS abstiveram-se.

Alegre justifica voto contra
Manuel Alegre justificou o seu voto contra o Código do
Trabalho e lamentou que o PS tenha “votado contra o
que tinha dito” no passado.
Alegre afirmou: “Votei de acordo com a minha consciência, com o que apresentei no congresso do PS e com
o que disse durante a campanha presidencial”.
Minutos depois da votação, Alegre lamentou, aos jornalistas, que “o PS tenha, infelizmente, votado contra
aquilo que tinha dito em 2003”.

Sócrates não comenta voto de Alegre
Ainda antes da votação no Parlamento, o primeiro-ministro recusou-se a comentar a intenção de alguns deputados socialistas de votarem hoje contra a proposta
de revisão do Código de Trabalho, defendendo que o
diploma é “absolutamente necessário” para a competitividade do país.
De acordo com José Sócrates, “o mais importante é
que o país precisa de mudar e fazer as reformas que
são absolutamente indispensáveis”.
Já o líder parlamentar do PS, Alberto Martins, garantiu não ter ficado surpreendido com o voto dos cinco
deputados socialistas. Defendeu que os deputados “no
limite, são livres e responsáveis” e que “as consequências [para esses deputados] serão sempre de natureza
política” e não disciplinar.

Diploma divide patrões e sindicatos
O presidente da Associação Industrial do Minho considera que as novas regras deveriam ter ido mais longe.
Em declarações à Renascença, António Marques defende que o diploma deveria dar maior flexibilidade nos
despedimentos.
Também Armindo Monteiro, o presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, manifesta algum

descontentamento com o Novo Código do Trabalho, ao
afirmar que não sabe “se as empresas vão ter condições de aguentar os postos de trabalho que, neste momento têm”.
Do lado dos sindicatos, João Proença, da UGT, considera que o diploma respeita o acordo tripartido assinado
com o Governo em Dezembro, mas que deveria ter ido
mais longe no combate ao trabalho precário.
Já na opinião do líder da CGTP, Carvalho da Silva, a
revisão do Código Laboral é penalizadora para os trabalhadores porque “tenta introduzir uma dignidade
jurídica aos vínculos de trabalho precários, em pé de
igualdade com o trabalho estável”.

O que muda com o novo Código
A partir de Janeiro vamos passar a ouvir falar de bancos
de horas, um instrumento de flexibilização de horários
de trabalho, que assim podem crescer até às 12 horas
por dia ou 60 semanais.
Por outro lado, há trabalhadores que podem cumprir o
seu horário semanal em três ou quatro dias, através da
nova figura dos horários concentrados.
Os contratos a termo passam a ter como limite três anos
e quem contratar a prazo, vai pagar uma Taxa Social
Única de 26,75%. Pelo contrário, quem contratar sem
termo vê a taxa reduzida para 22,75%.
Mas o período experimental duplica para 180 dias, algo
que muitos vêem como uma substituição dos contratos
a prazo, com a vantagem para o empregador de não ter
que pagar qualquer indemnização em caso de dispensa
do trabalhador.
Os despedimentos vão ser mais fáceis, tanto o individual
como o colectivo. No primeiro caso, os trabalhadores
vêem o prazo para a impugnação reduzido de um ano
para dois meses. No segundo, mantêm-se os seis meses.
Também há algumas mudanças na área da parentalidade: o pai passa a ter direito a 10 dias pelo nascimento
do filho. Por outro lado, os trabalhadores passam a ter
direito a 30 dias por ano para prestar apoio aos filhos
menores de 12 anos ou, independentemente da idade,
com deficiência ou doença crónica. Os avós também podem faltar até 30 dias por ano para cuidar dos netos em
situações urgentes, substituindo os pais.
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Algumas considerações pós-eleitorais

Luís Cabral
Professor da Universidade de Nova Iorque

1. A campanha eleitoral foi frequentemente desagradável, por vezes simplesmente suja – de parte
a parte, diga-se. Em compensação, na noite de
Terça ouvimos duas intervenções de classe: o discurso de McCain (breve, sincero) e o discurso de
Obama (conciliador, visionário).
Oxalá fosse sempre assim.

PÁG.
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2. A plataforma de Obama é de
esperança, mudança, conciliação. Mas é matematicamente
impossível corresponder a todas
as promessas feitas nos últimos
meses. A partir de Janeiro, tornar-se-á claro que, por melhor
presidente que seja, Obama não
é o “redentor” do povo americano. O novo presidente terá de fazer escolhas e gerir expectativas.
Tarefa ingrata.

Em primeiro lugar, porque os números da vitória
não são retumbantes. Em segundo lugar, porque
o programa de Obama não é o que em Portugal
se chamaria um programa de esquerda. Concretamente, a articulação do princípio da subsidiariedade (intervenção supletiva do
Estado) parece decalcada do proA plataforma
grama de um partido europeu de
de Obama é de
centro-direita, não de um partido
esperança, mudança, de esquerda.

conciliação. Mas é
matematicamente
impossível
corresponder a todas
as promessas feitas
nos últimos meses.

3. Trata-se indiscutivelmente de uma eleição histórica. Mas não se trata da vitória da esquerda
em que a esquerda portuguesa parece insistir.

4. A vitória de Obama é uma vitória para estratos da população menos favorecidos (há muitos pobres
neste país rico). Mas é também
uma derrota significativa para as
crianças que, desenvolvendo-se
no ventre materno, dependem
cada vez mais da escolha da mãe
e cada vez menos da protecção da lei.
5. Este é o primeiro presidente americano mais
novo que eu. Esta vida passa num instante.

Viver uns com os outros
Terminou ontem no Vaticano um significativo encontro entre líderes muçulmanos e católicos.
Religiosos e intelectuais, ao mais alto nível, aprofundaram o tema “Amor de Deus, amor ao próximo”- tema que, apesar das diferenças entre as duas
religiões, permite adoptar posições comuns, sobretudo, na atenção aos mais necessitados e na defesa
dos valores morais.
Correu tudo muito bem e os resultados foram positivos. Mas isto não pode ficar por aqui, disse o Papa
no final do encontro. É preciso pôr isto a render,
ao serviço de todos e com frutos no dia-a-dia, ultrapassando preconceitos, corrigindo distorções e
educando o povo.
Passemos à prática. Por exemplo, dos 15 pontos da
declaração final, escolho apenas o nº6: “As minorias religiosas têm direito a ser respeitadas nas suas
convicções e a possuir lugares de culto”…
Basta pensar na Arábia Saudita para perceber que
isto não acontece com os cristãos. Mas – prossegue
o nº6 – “as minorias religiosas têm também o direito a que os seus fundadores e símbolos de refe-

rência não sejam ridicularizados”. Basta pensar na
Dinamarca e nas polémicas caricaturas de Maomé
para perceber que a Europa secularizada não está
melhor…
Temos mesmo que aprender a viver uns com os outros!

Aura Miguel
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Fátima recorre de condenação por três crimes
O Tribunal de Felgueiras condenou hoje a presidente da
Câmara, Fátima Felgueiras, a três anos e três meses de
prisão com pena suspensa por igual período, decretando ainda a perda de mandato da autarca.
Fátima Felgueiras, condenada pelos crimes de abuso de
poder, peculato e peculato de uso, no âmbito do processo “saco azul”, anunciou a interposição de recurso
da sentença. Esta acção tem efeitos suspensivos, pelo
que Fátima se manterá no poder até final do mandato.
O advogado de defesa, Artur Marques, disse que esta
garantia decorre dos prazos normais do recurso, o que
faz com que a decisão possa demorar um ano.
À saída do tribunal, a autarca, que chegou a estar foragida no Brasil, fez a sua leitura: “É o fim de um pesadelo, mas, afinal de contas, o país pode ouvir que eu
sempre falei verdade, que em Felgueiras nunca existiu
corrupção, nunca existiu nenhum crime de participação em negócio e que aquilo que aqui existiu foi apenas uma monstruosidade, criada por interesses, ódios
e vinganças”.

Absolvida de outros 19 crimes
O crime de peculato pelo qual Fátima Felgueiras foi
condenada relaciona-se com uma viagem que efectuou
à Irlanda, após qual não terá devolvido a totalidade das

verbas que recebera antecipadamente da edilidade.
O crime de peculato de uso relacionava-se com a utilização de um automóvel oficial da Câmara numa deslocação a um congresso do PS e o crime de abuso de
poder reportava-se à participação, enquanto autarca,
no licenciamento de um loteamento em que seria parte
interessada.
A ré foi absolvida por 19 outros crimes de que estava
acusada. Os restantes 13 arguidos, incluindo o antigo
presidente da Câmara, Júlio Faria, foram absolvidos da
totalidade dos crimes.
O procurador Pinto Bronze, que tinha pedido sete anos
de prisão para a presidente, afirmou que vai ponderar
o recurso.

“No comments”
O Primeiro-ministro e secretário-geral do PS, José Sócrates, recusou tecer qualquer comentário à decisão
judicial de suspender o mandato de Fátima Felgueiras
e condenar a autarca a três anos e três meses de prisão
com pena suspensa.
Já o porta-voz do PS, Vitalino Canas, desvalorizou
qualquer ligação entre Fátima Felgueiras e o partido,
lembrando que a autarca se candidatou como independente.

Ciência

OE 2009

Portugueses lideram
investigação sobre malária

Documento aprovado
na generalidade

Investigadores portugueses identificaram cinco genes com influência na
infecção pelo parasita da malária.
A investigação em grande escala liderada pela unidade de malária do Instituto de Medicina Molecular demorou cerca de dois anos e meio.
A equipa de investigadores partiu de uma base de mais de 700 genes para
tentar identificar os que estão envolvidos na infecção por malária.
Miguel Prudêncio, um dos elementos da equipa, explica que, no rastreio,
foi utilizada uma nova técnica, que permite apagar, de forma individual, a
expressão de cada um dos genes.
Ainda assim, Miguel Prudêncio sublinha que “este é o princípio e não o
fim do projecto porque um rastreio deste tipo permite identificar os tais
alvos. Agora, temos de pegar neles e perceber de que forma influenciam a
infecção por malária, através de que mecanismos, para podermos intervir
sobre esses alvos”.
A malária é uma doença que regista, anualmente, entre 300 a 500 milhões
de casos clínicos e provoca a morte a um milhão de pessoas por ano.
As crianças são as mais vulneráveis e, em África, 80% dos casos são tratados em casa, matando a doença uma criança em cada vinte, antes de
atingir os cinco anos de idade.
Trata-se de uma doença infecciosa à escala mundial, porque é transmitida
em África, Ásia, Europa de Leste e sul do Pacífico.

A proposta de Orçamento de Estado
para 2009 foi hoje aprovada, no debate na generalidade, pela maioria
PS.
O discurso de encerramento ficou a
cargo do ministro do Trabalho, que
acusou o PSD de falta de coragem
para dizer quais os investimentos
públicos que “congelava”, se fosse
Governo.
“Essa atitude tem um nome e o
nome deve ser dito: cobardia política de quem não consegue assumir
as suas posições”, disse Vieira da
Silva.
Apesar de ter votado favoravelmente a proposta do Governo, o
deputado Manuel Alegre anunciou
a apresentação de uma declaração
de voto.
O debate e votação final global está
marcado para 28 de Novembro.
PUB
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Negócio dos espaços para eventos não escapa à crise
» Daniela Silva

O negócio da exploração de espaços para
eventos não escapa aos efeitos da crise
económica.
A informação é dada ao Página1 pelo presidente da Associação Portuguesa de Espaços
e Quintas, na abertura da Expo Quintas, a
primeira feira dedicada ao sector, que decorre este fim-de-semana, na Cordoaria Nacional, em Lisboa.
José Orge diz que se tem verificado uma
quebra dos serviços no ramo, desde logo,
no caso dos casamentos, em que “tem havido, efectivamente, menor procura”.
O presidente da Associação Portuguesa de
Espaços e Quintas acredita, no entanto,
que a Expo Quintas pode ajudar o sector:
“O propósito desta feira é também revitalizar o sector, partir para novos mercados e novas perspectivas
de negócio”.
Para este efeito, o evento vai contar com uma mostra
de actividades onde os expositores “estarão presentes
com stands próprios para os visitantes em geral e para
os empresariais”.

Defice de bom senso na ASAE
Este sector tem sido um dos mais fiscalizados pela Au-

toridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)
e José Orge considera que algumas das acções foram
“pouco ponderadas”, lembrando casos em que a fiscalização acabou por causar grandes transtornos aos
próprios consumidores: “Não me parece que seja adequado fechar quintas em dias de casamento”.
O presidente da Associação Portuguesa de Espaços e
Quintas para Eventos reconhece, contudo, que as intervenções da ASAE tiveram benefícios no que respeita
às preocupações higieno-sanitárias e à qualidade do
serviço.

Acidente/Espanha

Alcanena

Repatriamento deve demorar dois dias

ETAR matou peixes
no Alviela

O repatriamento dos cadáveres dos seis trabalhadores portugueses que
morreram, ontem, numa colisão automóvel em Palência, Espanha, poderá
demorar, pelo menos, dois dias.
Os cadáveres das vítimas estão em duas morgues da cidade de Palência,
onde serão sujeitos a autópsias, antes do início do processo administrativo
para confirmação de identidades.
Fonte consular portuguesa, citada pela agência Lusa, referiu que o processo está em curso, “mas a magnitude de um desastre como este torna os
processos necessariamente mais complicados”.
O acidente causou, ainda, um ferido - o motorista do camião, que está
hospitalizado, livre de perigo e já fora dos cuidados intensivos. “O paciente está consciente e regista-se uma evolução favorável no seu estado. As
lesões de que padece não revestem gravidade”, disse fonte hospitalar.
Numa altura em que ainda decorrem investigações, fontes do Departamento de Trânsito da Guarda Civil em Palência admitem que a distracção,
provocada por sonolência, poderá ter sido a principal causa do acidente,
que ocorreu no quilómetro 69,2 da A62, que liga Burgos a Portugal.
“A carrinha foi embater no camião, do outro lado da estrada. Parece ter
havido distracção do motorista da carrinha que saltou divisória e embateu
de frente no camião”, explicou, referindo que todos os passageiros tinham
os cintos de segurança colocados.

A mortandade de peixes ocorrida
a 8 de Setembro no rio Alviela, em
Santarém, foi provocada por uma
anomalia no funcionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Alcanena.
Em resposta a uma pergunta da deputada Luísa Mesquita, o Ministério
do Ambiente confirma a paragem
do sistema de tratamento químico
da ETAR de Alcanena e a utilização
de “by-pass” nos dias anteriores à
ocorrência de peixe morto no Alviela, denunciada pelo presidente da
Junta de Freguesia de Vaqueiros.
Também o Ministério da Administração Interna respondeu à deputada,
confirmando ter sido “uma anomalia” na ETAR de Alcanena, que “provocou a poluição do rio Alviela”.
PUB
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David Justino preocupado com clima instalado no sector
O antigo ministro da Educação David Justino, actual
assessor para as questões sociais do Presidente da República, quebrou o silêncio, na véspera de uma manifestação contra a avaliação de professores, para dizer
que está muito preocupado com o clima de tensão que
se vive no sector.
David Justino tem sido prudente nas intervenções públicas, desde que assumiu o cargo de assessor do Presidente da República, mas veio a público dizer que o
sector está a ser demasiado fustigado.
À margem dos trabalhos de uma conferência sobre
“Rankings escolares”, promovida pelo CDS-PP, o antigo ministro da Educação veio alertar para a atmosfera
instalada, afirmando que “enquanto transformarmos a
educação num campo de batalha, será difícil encontrarmos soluções e um rumo que possa unir as pessoas
no sentido de tornar a educação uma educação de excelência”.

As queixas
Amanhã, sábado, os professores saem à rua para protestarem contra o sistema de avaliação de professores
no modelo defendido pelo Ministério da Educação.
Na mente dos agentes do sector está a possibilidade
de uma repetição da manifestação de 8 de Março que
juntou cerca de cem mil professores, em Lisboa.
A FENPROF já recolheu mais de meio milhar de queixas
de professores, através do «e-mail verde», uma ferramenta criada no final do último ano lectivo, que tem
como objectivo acompanhar o processo de avaliação
de desempenho dos professores e receber informação
sobre o que se passa nas escolas.
Uma das críticas mais lidas por quem faz a gestão deste
e-mail prende-se com a definição de objectivos individuais, ou seja, os professores têm de satisfazer metas

de sucesso escolar estabelecidas pela escola. Uma situação que os docentes consideram injusta já que não
tem em conta a especificidade de cada turma.
Para agravar a situação, muitas das escolas estabeleceram prazos para a definição desses objectivos perfeitamente irrealistas, já que os professores nem tinham
tempo suficiente para conhecer os seus alunos
Mas esta é apenas uma entre muitas outras críticas: a
tentativa de penalizar docentes que faltaram ao serviço por razões devidamente justificadas, a avaliação de
docentes por colegas que, por serem avaliadores e se
encontrarem dispensados de serviço lectivo, prestam
apoio na sala do próprio avaliado e a planificação de
todas as aulas a leccionar, também são denúncias que
chegaram ao «email verde».
O acumular das denúncias leva a FENPROF a dizer que
o modelo de avaliação imposto pelo Governo está completamente desenquadrado do que são as funções docentes, as suas exigências e as suas especificidades.

Do “contra”
A convocatória da manifestação não parece sensibilizar tão massivamente a classe, como em Março. Vários
docentes têm assumido a recusa a participar na manifestação de amanhã, como forma de protestar contra
os sindicatos.
Estes docentes entendem que o movimento “espontâneo” da classe foi tomado pelos sindicatos. Uma professora de uma Escola Secundária de Setúbal disse à
Renascença que os sindicatos ”não me defenderam
aqui há uns meses atrás. Por isso, cortei radicalmente
com eles”.
A docente não concorda com o modelo de avaliação de
professores, mas considera que, tal como no passado, a
manifestação não vai mudar a posição do Executivo.

Segurança

GNR quer “cavalgar” insatisfação dos militares
Os militares da GNR querem aproveitar a onda de contestação nas Forças Armadas para chamar a atenção
para os problemas da sua força.
O presidente da Associação dos Profissionais da Guarda,
José Manageiro, disse, hoje, à Renascença, que é importante aproveitar a onda de protestos para defender
também os interesses dos militares da GNR.
“Estamos num processo de degradação da assistência
na doença que, como se sabe, apesar de começarmos a
ser taxados nesta área, os serviços pioraram, mantêmse os congelamentos há mais de dois anos nos escalões,
há uma forte instabilidade provocada pela falta de in-

formação sobre o processo de reorganização da Guarda, sobre as transferências, sobre as condições gerais
de serviço e que se reflectem na postura dos elementos
e no seu sentimento relativamente à instituição”, disse
Manageiro.
José Manageiro revela que um inquérito aos efectivos
da GNR revelou que a esmagadora maioria está desmotivada no seu trabalho, um dos factores que levou
à convocatória de “um fórum de debate, que irá ter
lugar no dia 4 de Dezembro, em Lisboa, onde vai ser
dada oportunidade aos militares para falar dos problemas que afectam a sua vida profissional”.
PUB
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Paquistão

Infra-estruturas possíveis alvos de Israel

Ataque com missil
faz oito vítimas
mortais

A presença do Hezbollah no Governo libanês coloca em risco toda a
infra-estrutura libanesa, de acordo
com as novas orientações das forças
armadas israelitas.
Fontes do Governo de Telavive garantem ao jornal Jerusalem Post
que, caso se reacenda o conflito
com o Hezbollah, as forças armadas
do seu país não hesitarão em bombardear alvos não directamente relacionados com o movimento.
A razão da medida é a crescente participação da milícia xiíta no Governo
libanês. Ao longo dos próximos meses, segundo estimativas israelitas, a
influência do grupo deverá crescer, prevendo-se que assumam o Ministério
do Interior e, talvez, até a pasta da Defesa.
Desde o braço de ferro que bloqueou a política libanesa durante vários meses, que o Hezbollah conseguiu o direito ao veto no Conselho de Ministros.
Segundo o jornal de Jerusalém, não há iniciativa política ou diplomática
que não precise de aprovação da milícia que terá quadruplicado o seu potencial militar desde a guerra com Israel.
Se o controlo do Hezbollah sobre o Governo continuar a crescer desta
forma, garantem as fontes, Israel deixará de distinguir entre edifícios directamente ligados ao Hezbollah e as restantes infra-estruturas ou alvos
militares no país, podendo atacá-los indiscriminadamente.

Crise Financeira

Indústria automóvel pede apoios
A General Motors, a Ford e a Chrysler pedem ao Governo norte-americano
um financiamento de 25 mil milhões de dólares.
Este terá sido o objectivo de reuniões das últimas horas entre os responsáveis da indústria automóvel dos EUA com representantes da Casa Branca e
a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.
O mercado automóvel enfrenta as piores condições dos últimos 25 anos, o
que levou a perdas de mais de 28 mil milhões de dólares no primeiro semestre do ano. As vendas de automóveis nos EUA caíram 32% em Outubro,
para o valor mensal mais baixo desde 1991.

Responsáveis da segurança paquistaneses afirmam hoje que um ataque, com um alegado míssil norteamericano, matou pelo menos oito
pessoas na conturbada zona noroeste do país.
Dois ataques foram realizados hoje,
na região paquistanesa do Waziritão do Norte, feudo de talibãs e
militantes da al-Qaeda, suspeitos
de levarem a cabo ataques contra
forças norte-americanas no Afeganistão.
Um responsável da segurança paquistanês chegou mesmo a referir a
morte de 10 pessoas no ataque de
míssil de hoje.
Uma outra fonte da segurança afirma terem morrido oito pessoas,
cuja identidade não é ainda conhecida.
As duas fontes concordaram em falar com os jornalistas, desde que
não fosse revelada a sua identidade, uma vez que não estavam autorizados a falar “on the record” com
a imprensa.
Aviões telecomandados já efectuaram, pelo menos, 18 ataques com
mísseis, no Paquistão, desde Agosto
passado.

Espanha

Crise baixa preço
das casas
A crise no sector do imobiliário e
da construção em Espanha já levou
a uma redução no preço das casas
que, em alguns casos, supera os
20%.
A construção foi o sector mais penalizado com a crise e foi o que
registou o maior aumento de desemprego no último ano, com uma
queda de 13% no número de trabalhadores.
No total há neste momento mais de
2 milhões e oitocentos mil desempregados em Espanha, o número
mais elevado em mais de uma década.
PUB
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Adopção e escola na agenda da Assembleia Plenária
A discussão de um documento sobre “A Escola em
Portugal” e de uma nota pastoral sobre a adopção de
crianças em risco marcam a agenda de trabalhos da
Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que reúne a partir de segunda-feira, em
Fátima.
Para além destes pontos, os bispos portugueses vão
debruçar-se, também, sobre os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Episcopais, a Renovação dos serviços centrais da CEP, a Celebração do Ano Paulino em
Fátima – a 25 de Janeiro de 2009 - e farão a análise e
votação do orçamento do Secretariado Geral da CEP
para 2009.
Em declarações recentes à agência Ecclesia, o presidente da CEP, D. Jorge Ortiga, disse que iria procurar

“lançar algumas ideias a partir da transmissão da fé”
para avaliar “o que se exige e supõe em termos de
reorganização da própria Igreja”.
Em relação às linhas prioritárias para o seu segundo
mandato à frente da CEP, D. Jorge Ortiga, manifestou
o propósito de “continuar a defender as nossas estruturas sócio-caritativas e reflectir sobre o seu funcionamento porque, na era da globalização, temos de estar
sempre atentos e percorrer os caminhos do mundo de
hoje para uma pastoral de resposta aos problemas e
não apenas uma pastoral tradicional”.
É expectável que na reunião possa ser tomada a decisão formal de convidar o Papa Bento XVI a visitar Portugal no próximo ano, projectando a canonização do
Beato Nuno em território nacional.

Califórnia

Índia

Mórmones vítimas da fúria homossexual

Cristãos temem
agravamento
da violência

A vitória da Proposição 8 em referendo estadual na Califórnia caiu mal
entre os defensores do “casamento” homossexual e, pelo segundo dia consecutivo, há registo de protestos contra a aprovação da medida.
O referendo teve lugar na terça-feira, em simultâneo com as eleições presidenciais.
Na quarta-feira, sete pessoas foram detidas durante uma manifestação
em Hollywood Ocidental e, na cidade de São Francisco, também houve
protestos.
A revolta dos derrotados assumiu, entretanto, contornos mais graves quando cerca de mil activistas se juntaram frente a um templo da Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Igreja Mórmon.
A fúria dos manifestantes explica-se pelo facto desta Igreja se ter empenhado fortemente na campanha, doando muito dinheiro para a propaganda pelo “sim” à emenda constitucional, incentivando os seus fiéis a tomar
parte activa na luta eleitoral.
As actividades anti-mórmon já se fizeram sentir na campanha, com a publicação de um anúncio particularmente agressivo contra a Igreja, que foi
condenado por vários quadrantes, incluindo a Igreja Católica.
No anúncio, dois missionários mórmones chegam a casa de um casal lésbico, forçam a entrada e, de forma agressiva, vasculham a casa até encontrar a certidão de casamento, que destroem.
A opção de atacar os mórmones parece ser estratégica. A Igreja Mórmon
não tem uma presença significativa no Estado da Califórnia, ao contrário
de outras religiões que se empenharam na campanha, como a Igreja Católica, com particular peso na significativa comunidade hispânica.
Os activistas a favor do “casamento” homossexual estão também a ignorar
aquela que foi a principal responsável pela sua derrota: a comunidade negra. Sete em cada dez negros votaram a favor da emenda, uma proporção
muito superior a qualquer outra minoria étnica. Entre os eleitores brancos, uma pequena maioria até votou contra.
Paradoxalmente, a candidatura de um candidato negro liberal acabou por
motivar uma maior participação do eleitorado afro-americano, levando à
aprovação de uma proposição a que o próprio Barack Obama se opunha.

Um líder extremista hindu foi assassinado em Orissa, alegadamente por terroristas maoístas, mas os
cristãos temem ser apontados como
responsáveis.
Dhanu Pradhan era membro destacado do Sangh Parivar, um dos
movimentos hindus mais envolvidos
na perseguição aos cristãos, que já
terá causado perto de 500 mortos.
O assassianto foi perpetrado por
três indivíduos que, de acordo com
a polícia, são elementos da guerrilha maoísta que opera no Estado.
Aparentemente, Pradhan estava referenciado como alvo a abater por
estes paramilitares.
Entre os cristãos, porém, cresce o
medo de que os fundamentalistas
hindus resolvam vingar-se. A purga
anti-cristã em curso teve o seu início com o assassinato de um importante líder hindu, também às mãos
de maoístas. Neste caso, a situação
é agravada pelo facto de Pradhan
ter estado de visita profissional a
uma aldeia quase exclusivamente
cristã, quando foi atingido.
As autoridades impuseram recolher
obrigatório, mas um porta-voz da
diocese local disse à AsiaNews que
“o pânico está-se a espalhar”.
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» Filipe d’Avillez

Os participantes no primeiro Fórum Católico-Muçulmano acordaram 15 pontos de crenças comuns
e esforços a empreender no futuro. O próximo encontro foi agendado para daqui a dois anos, num
país islâmico.
O documento final aborda diversas questões, desde o entendimento do amor de Deus para ambas as religiões, até temas como
a liberdade religiosa, a educação
e os direitos das mulheres.
O ponto 2 do documento diz que
“a vida humana é uma dádiva
preciosa de Deus para cada pessoa”, devendo “ser preservada e
honrada em todas as suas fases”.
As duas religiões colocam-se, assim, lado a lado no
combate a questões como a do aborto e a da eutanásia.
Embora existam conceitos diferentes sobre a infusão
da alma na pessoa - para os católicos, esse momento
é inseparável da concepção, para os muçulmanos dáse por volta do 40º dia da gestação - a verdade é que
as fés partilham uma repulsa generalizada pela prática
abortiva. O documento não adianta se este consenso
levará a esforços conjuntos na defesa dos valores da
vida, mas deixa a possibilidade em aberto.
Os pontos 3, 5 e 6 do texto final estão ligados à questão
das minorias religiosas e reciprocidade de direitos, um
dos temas mais sensíveis nos três dias do Fórum, em
parte, pela situação em que vivem muitas comunidades cristãs em países de maioria muçulmana.
No terceiro ponto, lê-se que a dignidade humana está
enraizada no amor que Deus tem por cada um e no
facto de ter dotado as pessoas com “razão e livre arbítrio”. Desta constatação, conclui-se que o Ser Humano
“tem direito ao inteiro reconhecimento da sua identidade e liberdade, quer por outros indivíduos quer por
comunidades e Governos, com o apoio de legislação
que garanta igualdade de direitos e cidadania plena”.

ANSA/EPA
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Católicos e muçulmanos realçam crenças comuns

A principal força deste raciocínio está em sustentar os
direitos individuais em argumentos teológicos, válidos
para as duas religiões, e não com base em argumentos
seculares.
O quinto ponto afirma que “o verdadeiro amor pelo
próximo implica respeito pelas suas escolhas em questões de consciência e religião. Isto inclui o direito individual e comunitário de praticar a sua religião, quer
em privado, quer em público”; enquanto no ponto seis
se lê que “as minorias religiosas têm o direito a serem
respeitados nas suas convicções e práticas religiosas”,
tendo também “direito a locais próprios de culto e os
seus símbolos sagrados não devem ser sujeitos a qualquer forma de gozo ou ridicularização”.
Estes pontos têm importantes repercussões práticas.
Por um lado, os representantes muçulmanos estão a
dizer que a discriminação a que os cristãos são frequentemente sujeitos nos seus países é indefensável
(recorde-se, em relação ao ponto sete, que na Arábia
Saudita a oração pública ou comunitária não muçulmana é proibida por lei) e, por outro lado, os delegados
católicos estão a reafirmar a sua condenação a situações como os famosos cartoons de Maomé.
Finalmente, os pontos nove e onze reafirmam a condenação da violência em nome da religião e o compromisso de ambas as religiões de trabalhar em conjunto pelo
amor e harmonia, contra a repressão e o terrorismo,
em particular, de natureza religiosa.
O documento termina com a promessa de se explorar
a possibilidade de criar uma comissão permanente de
relações entre a Igreja Católica e os muçulmanos, que
seja capaz de reagir de pronto a situações críticas como
as que surgiram após o já famoso discurso do Papa em
Ratisbona ou depois da publicação os cartoons sobre
Maomé, e indica que o próximo Fórum terá lugar dentro de dois anos, num país de maioria islâmica, ainda
por designar.
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Astley é o melhor de sempre, Spears é a melhor do ano
É o decreto dos fãs que votaram no site dos Prémios Europeus de Música da MTV. A cerimónia
que ontem ocupou o Echo Arena, em Liverpool,
atribuiu a Britney Spears (que não compareceu
por estar ocupada com “Circus”, o seu novo
álbum) o prémio
de melhor álbum
(“Blackout”) e o
de artista do ano
e a Rick Astley o
de melhor artista de sempre.
O feito da estrela da pop dos anos
80, responsável por
hits como “Never
Gonna Give You Up”
e “Together Forever”, é consequência do fenómeno
“Rickrolling”, uma
campanha intensiva na Internet que apelava ao voto
em Astley e que se prevê
que tenha chegado a cerca
de 25 milhões de internautas. A concorrer na mesma
categoria estavam os U2, os
Tokio Hotel, os Green Day,
Christina Aguilera e Britney
Spears.
“So What”, de Pink, foi
considerada a música mais
viciante, Katy Perry é a revelação do ano, Kanye West
recebeu o prémio de melhor artista hip-hop, os Tokio
Hotel foram eleitos melhores a actuar “ao vivo” e os 30

Seconds to Mars receberam
distinções para melhor grupo rock e melhor videoclip,
com “A Beautiful Lie”.
O prémio de “artista favorito da Europa”, para o qual
estavam nomeados também, numa primeira fase,
os Buraka Som Sistema, foi
para os turcos Emre Aydin.

McCartney homenageado
A MTV atribuiu, a título excepcional, o prémio “Lenda
da música” a Paul
McCartney, que, com
os Beatles, colocou
Liverpool no centro
do mapa da música
pop rock a partir dos
anos 1960.
McCartney, natural
de Liverpool, não
actuou mas recebeu
o prémio das mãos
de Bono, vocalista
dos U2. “Este é o homem que inventou o
meu trabalho. É como estar no carro do Papa com o
Papa a conduzir. Esta é a cidade que lhe deu a atitude
e a inspiração”, disse Bono no longo discurso.
Entre as actuações ao vivo, na cerimónia, destaque
para o aparato dos The Killers, que tocaram em cinco
cubos individuais formando uma grelha visual e virtual em movimento. Pelo palco de Liverpool passaram
também Kanye West e Estelle, em dueto para interpretar “American Boy”, Duffy, Kid Rock e os regressados Take That.

Obama omnipresente
McCartney saudou-o quando recebeu o
prémio e agradeceu aos Estados Unidos
por terem escolhido este presidente, a
apresentadora trouxe-o estampado numa
das várias vestimentas que envergou e os
30 Seconds to Mars também o decalcaram
nas t-shirts e arrancaram uma salva de
palmas ao público para lhe dedicarem.
Ao longo das duas horas e meia da 15ª edição dos prémios da MTV, Barack Obama
foi constantemente citado e aplaudido,
sobretudo pelos artistas norte-americanos
que subiram ao palco do Echo Arena, perante cerca de 10 mil pessoas.
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Cinema

Madrid recebe Bienal Ibero-Americana

O melhor do Brasil
em três dias

Vinte desenhadores portugueses, nas áreas de desenho gráfico, de moda
e industrial, participam, de Novembro a Fevereiro, na 1.ª Bienal IberoAmericana de Desenho em Madrid.
A bienal associa-se aos eventos da Mostra Portuguesa, que decorre até meados de Dezembro em várias cidades espanholas, com especial destaque
para Madrid e Barcelona.
Neste caso, entre 24 de Novembro e 15 de Fevereiro, serão apresentados
mais de 300 projectos de 250 desenhadores, de 22 países de língua portuguesa e espanhola.
Organizada pela DIMAD (Associação de Desenhadores de Madrid), com o
apoio da Fundação Banco Santander, o certame terá como elemento central uma grande exposição, paralelamente à qual serão organizados eventos de vários tipos.
Destaque, por exemplo, para a mostra “Kabum! Mix” que reúne cartazes
desenhados por crianças das favelas do Rio de Janeiro, Salvador da Bahia e
Recife, numa iniciativa dos desenhadores Felipe Taborda e Alain Le Quernec.
Haverá ainda debates, conferências e outras acções, que procurarão reunir professores, especialistas, profissionais, empresas e alunos de desenho,
nos seus vários formatos.

Música

JP Simões no São Luiz
O músico JP Simões sobe hoje ao palco do Jardim de Inverno do Teatro
Municipal São Luiz, em Lisboa, para um espectáculo que poderá vir a dar
um disco.
O ex-vocalista dos Belle Chase Hotel vai cantar quase uma dezena de musicas que nunca foram gravadas e que agora quer editar num álbum ao vivo.
Os bilhetes custam 15 euros.

A 3.ª Mostra de Cinema Brasileiro
arranca hoje no Cinema São Jorge, em Lisboa. Com o objectivo de
mostrar o que de melhor se faz no
cinema contemporâneo da outra
margem do Atlântico, este ano vão
estar em cartaz seis filmes.
No sábado, realiza-se também uma
mesa redonda, aberta a quem nela
queira participar, com o realizador
Walter Lima Jr. e o actor Ângelo
Paes Leme.
Os bilhetes podem ser comprados
no cinema São Jorge e custam 3,5
euros. Menores de 30 anos, maiores
de 65 e sócios da Casa do Brasil pagam 3 euros.
A inauguração faz-se hoje, às 21h30,
com “Os Desafinados” (na foto), de
Walter Lima Jr.

Pintura

“Birth” de Paula Rego vai a leilão por 180 mil euros
“Birth”, um óleo sobre tela de Paula Rego com um valor base de licitação de 180 mil euros, estará em destaque no leilão que o Palácio do Correio Velho organiza
nos dias 12 e 13 de Novembro, em Lisboa.
Da mesma pintora, uma tinta-dachina e guache sobre papel, de
2007, tem um valor estimado entre 60 mil e 80 mil euros.
Do lote de obras a leiloar constam
ainda “Grande Festa na Grécia Antiga”, de Manuel Cargaleiro, que
irá a praça por 20 mil euros, uma
colagem sobre tela de Luís Demée, estimado em 30 mil euros,
“Pierrot e Columbine”, desenho a
tinta-da-china sobre papel de Al-

mada Negreiros, com uma estimativa de oito mil euros,
e uma escultura em terracota de Jorge Vieira (quatro
peças, 20 mil/40 mil euros).
Além de Pintura, Escultura e Obra Gráfica, o leilão
apresenta também uma tapeçaria
das Manufacturas de Portalegre,
objectos de design e obras de artistas estrangeiros, entre os quais
Picasso, do qual serão leiloados
“Cabra, um prato em cerâmica”
(cinco mil/dez mil) e “Pássaro,
travessa em cerâmica” (três mil/
cinco mil).
A exposição que antecede o leilão
estará patente no Palácio do Correio Velho, este fim-de-semana.
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Brasil-Portugal

Sporting-Porto depois da Europa

Seleccionadores
antecipam jogo

Sporting e FC Porto jogam no domingo, em Alvalade, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Depois dos triunfos na Liga dos Campeões, os
dois clubes defrontam-se num jogo que reedita a final da edição da época
passada da Taça de Portugal.
Nos leões, Derlei, que marcou o golo com que o Sporting derrotou o Shaktar
Dontesk, não vai poder jogar, uma vez que se encontra castigado. Para o
onze inicial deve entrar Hélder Postiga.
Paulo Bento também não conta com o defesa Tonel, que está lesionado.
No eixo da defesa, o técnico deve apostar na dupla formada por Anderson
Polga e Marco Caneira.
No FC Porto, Fucile parece estar recuperado. O lateral uruguaio voltou a
trabalhar com o plantel e pode regressar à competição.

Estatísticas provam equilíbrio
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Por um lado, as estatísticas favorecem o Sporting, porque nunca perdeu
para a Taça de Portugal, durante os 90 minutos, com Paulo Bento no comando técnico da equipa. Os leões só foram eliminados uma vez e só
no desempate por grandes penalidades (5-4, após 1-1 no prolongamento),
diante, precisamente, do FC Porto, no Estádio do Dragão, nas meias-finais
da época 2005/2006.
Mas, por outro, no cômputo geral dos confrontos entre leões e dragões
para a Taça de Portugal há uma ligeira vantagem dos portistas, que superaram os sportinguistas em 11 das 19 eliminatórias.
Lista completa de jogos
Boavista - Vitória de Guimarães
Olivais e Moscavide - Beira-Mar
Vizela - Esmoriz
Atlético de Valdevez - Gil Vicente
Académica – Estrela da Amadora
Gondomar - Trofense
Cinfães - Fátima

Arouca – Paços de Ferreira
Leixões - Santana
Portimonense - Varzim
Naval - Belenenses
Sporting - FC Porto
Nacional - Sporting de Braga
Benfica – Desportivo das Aves

Carlos Queiroz e Dunga estiveram,
esta tarde, juntos em Lisboa, numa
conferência de imprensa de antevisão do particular Brasil-Portugal,
marcado para dia 19.
O selecionador português disse esperar que o jogo seja “uma grande jornada de futebol, um grande
evento com o significado que tem
a nível social e cultural e que seja
uma boa etapa de preparação para
as equipas”.
Carlos Queiroz lembrou, ainda, que
já foi treinador de Dunga, o agora
seleccionador brasileiro: “É uma
honra. Foi um privilégio tê-lo como
jogador”.
Quanto às ambições das duas selecções, Queiroz foi claro: “Estar no
Mundial de 2010”.
Já Dunga lembrou que “este jogo é
importante porque o Brasil não faz
um particular, perante o seu público, há seis anos. Jogámos quase
sempre na Europa. Os brasileiros
estão muito ansiosos para ver a selecção portuguesa”.
O seleccionador brasileiro sublinhou
que, no jogo, “vamos ter o Kaká,
que já foi o melhor do mundo. Esperamos que agora seja um português, pelo trabalho que desenvolve, a ser o melhor do mundo”.

Fórmula 1

Construtores defendem motores por cinco milhões
A Associação de Equipas de Fórmula 1 (FOTA) quer que
os motores passem a custar apenas cinco milhões de
euros em 2010. A FOTA procura, assim, evitar a introdução do motor único na categoria, tal como propôs a
Federação Internacional do Automóvel (FIA).
De acordo com a página do jornal AutoSport na Internet, numa reunião realizada em Londres, as equipas
discutiram quais os caminhos a seguir para reduzir os
custos, ao mesmo tempo que pretendem manter a
competitividade e exclusividade da Fórmula 1.
“Este é o primeiro pacote de propostas alcançado por
voto unânime, que irá trazer importantes reduções de
custos”, começou por referir o presidente da FOTA,
Luca di Montezemolo, ao jornal Gazzetta dello Sport,
citado pelo site.

“Concordámos em tentar ter motores a cinco milhões
de euros em 2010. Também concordámos em produzir
propulsores mais baratos em 2011”, acrescentou o responsável italiano.
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Euribor

PSI-20 regressa aos ganhos

Nova descida

A bolsa de Lisboa regressou hoje aos ganhos, acompanhando as congéneres
europeias. Depois de dois dias a cair, o PSI-20 terminou a última sessão da
semana a ganhar 1,9% para os 6.668,80 pontos. Os títulos da EDP Renováveis e da Jerónimo Martins animaram a sessão.

PSI-20
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Sobe e Desce

Índices

As Euribor registaram fortes quedas, na sessão de hoje, em todos os
prazos, com o mercado a reflectir o
novo corte de juros anunciado ontem pelo Banco Central Europeu.
A Euribor a três meses desceu para
4,474%, mínimo de 6 de Março, registando a maior desvalorização
desde 2001, altura em que os bancos centrais efectuaram um corte
de juros concertado, a seguir aos
ataques de 11 de Setembro.
A taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal, recuou para os
4,544%, enquanto a taxa de mais
longo-prazo, a doze meses, está
agora nos 4,596%.

Lisboa

Bilhete único para
quatro operadores

Com o apoio de:

www.montepio.pt

Os utentes da Carris, Metropolitano
de Lisboa, Transtejo e Soflusa terão
acesso, a partir de 1 de Dezembro,
a um bilhete válido para os quatro
operadores e beneficiarão de um
desconto de 5% numa viagem em
que usem dois transportadores.
De acordo com a secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, esta alteração da bilhética vai
permitir “eliminar nestas quatro
empresas um total de 17 bilhetes”,
passando a existir apenas um bilhete simples para cada operador e o
“Zapping”, um bilhete modal válido
nos quatro transportadores.

EUA

Desemprego no nível mais alto dos últimos 14 anos
A taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu o valor mais elevado desde 1994.
De acordo com dados divulgados hoje, durante o mês
de Outubro, 240 mil pessoas perderam os seus postos de trabalho, elevando a taxa de desemprego para
6,5%.
Em Setembro, o desemprego tinha já chegado aos 6,1%,
depois de um corte de 284 mil postos de trabalho.

Segundo o Departamento do Trabalho, só nos últimos
dois meses, mais de meio milhão de pessoas perderam
o emprego, ultrapassando assim as piores expectativas.
Alguns analistas preveêm que a taxa de desemprego
chegue a 8% em 2009, principalmente, se o país entrar
em recessão, tal como aconteceu entre 1980 e 1982,
quando o desemprego atingiu os 10,8%.
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ÚLTIMAS

Setúbal

Educação

Acidente de trabalho
mortal na Secil

PSD quer processo de Paulo Lucas é o nº2
avaliação suspenso

O condutor de um camião que tentava reparar uma avaria morreu,
esta tarde, esmagado pela báscula
do veículo, nas instalações da cimenteira da Secil, no Outão.
“Trata-se de um camião de uma
empresa externa e o acidente nada
tem a ver com a exploração da fábrica da Secil”, disse à agência Lusa
um porta-voz da empresa.

A líder do PSD quer ver alterado o
modelo de avaliação dos professores e pediu hoje a suspensão do
processo.
Manuela Ferreira Leite criticou o
modelo do Governo e defendeu que
a avaliação dos professores deve
ser feita por uma entidade externa
e não deve estar limitada por quotas administrativas.

Segurança Interna

PÁG.

O Intendente Paulo Lucas, da PSP,
foi escolhido para “número 2” do
Sistema de Segurança Interna, liderado por Mário Mendes.
Lucas, 42 anos, está, desde Abril,
na chefia da polícia na Região Autónoma da Madeira. Entrou para a
PSP em 1984 e passou pela Escola
Prática de Torres Novas, pela esquadra de Benfica – onde comandou
as brigadas anti-crime - pelo Núcleo
de Informações do Comando de Lisboa – onde chegou a 2º Comandante - pela divisão de Cascais e pelo
comando do Corpo de Intervenção,
entre 2005 e Abril deste ano.
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DOMINGO

TEMPO

Uma velha militante comunista ucraniana comemora,
em Kiev, o 91º aniversário da revolução bolchevique,
habitualmente designada por “Revolução de Outubro”.
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Mostrar o património ambiental de Cascais foi uma das
razões que motivou a instalação do miradouro virtual do
Centro Ambiental da Ponta do Sal, com especial atenção para a Zona de Interesse Biofísico das Avencas.
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