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O novo 
Porsche  
e outras 
chinesices 22»

PSI 20                5-0,21% 
Petróleo             149,28 

Ibex 35              5-0,73%  
Ouro                    1905,6 

FTSE 100           5-0,31%  
Dólar                    11.309  

DAX30               5-1,22%  
Libra                    50,892 

Dow Jones        10,32%  
Euribor 3 m  11,406% 

Nasdaq             5-0,32%  
Euribor  6 m       =1,600%
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Projectos do PSD e PCP chumbados 
pela maioria PS e abstenção do CDS 5»

Política

Parlamento 
decide não 
criminalizar 
enriquecimento 
ilícito para  
“não suspender 
a democracia” 

Canonização

 Condestável 
D. Nuno Álvares Pereira 

Os portugueses de hoje elegeram 
Salazar e Cunhal como figuras históricas 

apenas por terem a memória curta.  
Há gente que foi muito mais importante 

para Portugal, como o Condestável, 
que este domingo é canonizado 3»

LUÍS ANICETO

Portugal. Provedoria da 
Justiça: PSD apresenta 
Maria da Glória Garcia, 
Bloco de Esquerda sugere 
Mário Brochado Coelho 5» 

Mundo. Paquistão cada 
vez mais invadido pelas 
forças talibã e Al-Qaeda 
deixa nervosos vizinhos  
e potências mundiais 6» 

Economia. A Portugal 
Telecom avança para 
emissão obrigacionista  
de mil milhões de euros  
a quatro anos 10» 

Desporto. Liga Sagres 
volta com o FC Porto a 
receber o Setúbal quando 
está a três vitórias de se 
sagrar tetra campeão 13» 

Cultura. Dias da Música 
põe Bach no CCB a partir 
de hoje e até domingo. E 
um 25 de Abril animado 
no Porto e Lisboa 16»
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Meteo

Confesso que estava convencido que na 
quinta-feira da passada semana se iriam discu-
tir na Assembleia da República projectos de lei 
visando combater a corrupção. Mas nenhum 
dos projectos de lei debatidos se referia a isso, 
mas sim aos rendimentos dos gestores e ao pro-
blema do sigilo bancário para efeitos fiscais.  
Por acréscimo, de acordo com todos os especia-
listas, este último projecto terá sido escrito com 
falta de cuidado pois, alargando o levantamen-
to do sigilo para as pessoas singulares,  
reforça incompreensível e injustificadamente o 
sigilo para as empresas face à legislação actual. 
 
A informação incorrecta - com origem nos 
promotores ou na comunicação social, vá-se 
lá saber - parece ter enganado o próprio Go-
verno que, nesse mesmo dia, aprovou uma 
proposta de lei alegadamente visando comba-
ter o enriquecimento injustificado. Mas tam-
bém aqui se pretendeu vender gato por lebre. 
A proposta do Governo não combate a corrup-
ção. O que ela determina é que em casos de en-
riquecimento injustificado, o beneficiário tem 
de pagar uma taxa de 60% sobre esse enrique-
cimento. O que se pode dizer de tal proposta 

é que o Governo não só continua a não crimi-
nalizar o enriquecimento ilícito como mostra 
que também quer lucrar com ele. Em conse-
quência a corrupção tenderá a ser mais cara, 
pois os corruptos terão em conta a parte a en-
tregar ao Estado… 
 

A corrupção é um tumor maligno em cresci-
mento que mina a democracia. Por isso, urge 
combatê-la. O que passa, necessariamente, 
pela criação do crime autónomo do enrique-
cimento injustificado. Pelo que é incompreen-
sível que o Governo continue a recusar fazê- 

-lo. Tanto mais que em 2007 este mesmo  
Governo subscreveu a Convenção da ONU 
Contra a Corrupção, que recomenda aos Go-
vernos que seja considerada infracção penal o 
enriquecimento ilícito. Essa necessidade é 
aliás defendida, por exemplo, pelo Procura-
dor-Geral da República e pelos magistrados 
directamente ligados a processos de combate 
à criminalidade financeira, que há muito vêm 
alertando que, sem isso, não é possível com-
bater com eficácia a corrupção. E o argumen-
to até agora invocado em contrário é um mero 
pretexto, pois está provado não ser necessário 
proceder à inversão do ónus da prova. 
 
Sejamos claros. A oposição do Governo e do 
PS à criminalização do enriquecimento ilícito 
é apenas uma questão de vontade política.  
A questão é de saber o porquê dessa vontade 
política negativa. Não quero crer que haja  
receio de quebrar telhados de vidro… 
 
 
 
 
* Economista

Opinião

24 Abril Sexta-feira 
Com papas e bolos… 

A oposição do Governo e do PS à 
criminalização do enriquecimento 
ilícito é apenas uma questão  
de vontade política. A questão é a 
de saber o porquê dessa vontade

CAMPEÃO DAS VITÓRIAS 
EM VÁRIAS MODALIDADES 
 
Pinto da Costa é o que é 
e mais coisas ainda será 
mas uma coisa ninguém 
lhe pode tirar: enquanto 
foi (é) presidente do  
FC Porto, o clube ganhou 
mais títulos em mais 
modalidades do que em 
todo o glorioso passado 
dos dragões portuenses.

Figuras
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Quadradinho Pedro K.: http://bicocalado.blogspot.com/
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Globetrotter

Gordon Brown has been ac-
cused of launching a “class 
war” against Middle Britain as 
he introduced a new 50% top 
rate of tax to make the wealthy 
pay for the catastrophic state of 
public finances. Casting aside 
more than a decade of New La-
bour ideology, the government 
broke a key election manifesto 
promise by announcing an in-
crease in income tax for those 
earning more than £150,000. 
[...] the Chancellor, also an-
nounced that the highest ear-
ners will lose valuable tax 
breaks on pension savings.

Brown declares class war 
with tax on high earners

 
REINO UNIDO

Alexandre Pais, director do Record

“O facto de ele [Pinto da Costa] não gostar 
do Record não me impede de lhe deixar aqui 
os parabéns. Como gestor desportivo, quis, 
fez e chegou ao topo - é um vencedor.”

Palavras
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Herói da batalha de Aljubarrota 
vai subir aos altares do Mundo 
Canonização do beato Nuno de Santa Maria realiza-se este domingo, na Praça de S. Pedro, em Roma, depois de um longo 
processo impulsionado após uma mulher ter recuperado um olho por alegada invocação do “Santo Condestável” 

D.
Nuno Álvares Pereira 
será, a partir deste  
domingo, o mais re-

cente santo português, depois 
de um longo processo iniciado 
pela Ordem do Carmo  
e pela Diocese de Lisboa. 

Às 10h, quando, no Vaticano, 
o Papa Bento XVI canonizar o 
beato Nuno de Santa Maria, 
mais de 570 anos depois da sua 
morte, escreve-se uma nova 
página na História de Portugal, 
com o reconhecimento do es-
tratega da batalha de Aljubar-
rota, que garantiu a indepen-
dência do País. 

 
Milagre. Herói da crise de 
1383-85, foi contudo outro fei-
to que impulsionou a canoni-
zação daquele que foi beatifi-
cado em 1918 por Bento XV.  
O processo iniciado em 1940 
chegou a ser fechado, mas foi 

POR: RAQUEL MADUREIRA 
rmadureira@meiahora.pt 

Primeira Página

Desvalorizado 

“Tenho sentido em alarga-
  dís simos sectores da alma 
na cional a mínima devoção 
ao Condestável D. Nuno.” 

D. JANUÁRIO TORGAL FERREIRA,  
BISPO DAS FORÇAS ARMADAS E DE SEGURANÇA 

PUB

ros (1384), a primeira que  
travou, a táctica do quadra-
do, que viria a revelar-se  
decisiva na batalha de  
Aljubarrota que pôs fim à 
crise e estabeleceu em defi-
nitivo o reinado de D. João I. 

 
...ao convento. Os últimos 
anos da sua vida foram passa-
dos a prestar auxílio aos po-
bres que faziam fila à porta do 
Convento do Carmo, em Lis-
boa, a mendigar por esmolas. 

beijado uma imagem do beato 
D. Nuno Álvares Pereira, pe-
dindo a sua intervenção, que 
acabou por resultar naquele 
“milagre”. 

A cura atribuída ao beato foi 
examinada pelos médicos do 
Vaticano e por teólogos para 
perceber a relação com a ora-
ção feita por Guilhermina de 
Jesus. Excluída qualquer  
explicação científica para  
o caso, os cardeais da Congre-
gação das Causas dos Santos 
viriam a aprovar o milagre e  
a remeter ao Papa Bento XVI 
a documentação do processo. 

 
Devoção. No domingo - pe-
rante 15 mil pessoas no Vatica-
no - Bento XVI, o único com 
autoridade para o fazer, dá a 
confirmação final da Santa Sé 
e concede ao beato Nuno  
o status de santo, pondo um 
ponto final num longo  
processo de devoção popular. 

Unanimemente reconhe-
cido como génio militar, 

símbolo da independência e 
homem piedoso, com culto 
popular logo após a morte, em 
D. Nuno Álvares Pereira, bea-
to e santo a partir de domin-
go, esgotam-se adjectivos e 
elogios há quase 600 anos. 

“Vencedor heróico”, “mon-
ge piedoso”, “nobre pelo san-
gue e pelo carácter”, “encar-
nação da melhor alma portu-
guesa: fé, valentia, bondade, 
cavalheirismo”, “símbolo da 
fé e amor da Pátria”, “símbo-
lo da autonomia e da consoli-
dação da Nação” são algumas 
das expressões recolhidas 

pelo professor Ernesto Castro 
Alves, da Faculdade de Letras 
de Lisboa, na monografia 
“Nuno Álvares: símbolo e 
mito nos séculos XIX-XX”. 

 
De filho de prior... Filho do 
prior da Ordem dos Hospita-
lários de Portugal, D. Álvaro 
Gonçalves Pereira, e de D. Iria 
Gonçalves de Carvalhal, Nu-
no Álvares Pereira nasceu em 
Cernache do Bonjardim, Bei-
ra Baixa, a 24 de Junho de 1360. 

Amigo de longa data do 
mestre de Avis, D. Nuno  
Álvares Pereira revelou-se 
um notável estratega, es-
treando na batalha de Atolei-

Guerreiro e homem de fé 
Biografia 

reaberto a 13 de Julho de 2004, 
nas ruínas do Convento do 
Carmo, em Lisboa, numa  
sessão solene presidida por  
D. José Policarpo. 

Na base da reabertura do 
processo esteve uma cura mi-
lagrosa reconhecida pelo  

Vaticano. No fim do ano 2000, 
uma cozinheira de 65 anos, na-
tural de Vila Franca de  
Xira, sofreu lesões no olho  
esquerdo por ter sido atingida 
com salpicos de óleo a ferver 
enquanto fritava peixe no res-
taurante onde trabalhava. 

Três meses depois do aci-
dente que lhe causou uma úl-
cera na córnea, a mulher terá 

História 

.. . Santo Condestável 
nasceu em 1360, 
na Beira Baixa 

O génio militar de Nuno Álvares foi considerado decisivo na batalha de Aljubarrota, 
à frente de um pequeno exército de seis mil portugueses contra 30 mil castelhanos

ARMADO PELA HISTÓRIA 
BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL

Heroísmo 

“É uma figura ímpar da nossa 
história, da história do hero -
ísmo humano, mas também 
do heroísmo de santidade.” 

PADRE MANUEL MORUJÃO, PORTA-VOZ  
DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA 

Comissão de Honra 

O Presidente da Repúbli-
ca será um de vários altos 

dignatários portugueses que 
vão integrar a Comissão de 
Honra para celebrar a canoni-
zação do Santo Condestável. 

Apenas 10 dos 50 clérigos 
que vão realizar a cerimónia 

Cavaco Silva com D. Duarte em Roma
.. . ao lado de Bento XVI são por-

tugueses, uma vez que além do 
beato Nuno serão canoniza-
dos quatro italianos. 

 
Lotação esgotada. Entre 
Cavaco, D. Duarte Pio de Bra-
gança, a miraculada Guilher-

mina de Jesus, D. José Policar-
po, D. Jorge Ortiga, D. Saraiva 
Martins e muitos mais, têm 
presença assegurada o minis-
tro dos Negócios Estrangeiros, 
Luís Amado, e o deputado 
Guilherme Silva, a representar 
a Assembleia da República. 

Portugal tem  
23 processos de 
canonização em 
espera no Vaticano 
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Portugal

F
oram conhecidas esta 
semana as previsões do 
FMI relativamente ao mer-

cado de emprego em Portugal. 
Estima este organismo que em 
2010, a taxa de desemprego 
atingirá os 11% o que, a verifi-
car-se, significa que teremos 
600.000 Portugueses desem-
pregados. Esta será a taxa de 
desemprego verificada em 
Portugal desde que há registos 
e significa, à cabeça, duas coi-
sas: é preciso agir do ponto de 
vista da economia e é preciso 
agir do ponto de vista social. 
Só a Economia (e não o 
Estado) é que pode gerar mais 
emprego. Mas para isso, con-
vém que o Governo estimule, 
ou pelo menos não penalize, 
quem quer manter e criar pos-
tos de trabalho. No caso portu-
guês, em que 75% do empre-
go está nas micro e pequenas 
e médias empresas (PME’s). 
Nesse sentido, reduzir impos-
tos como o Pagamento 
Especial por Conta e o 
Pagamento por Conta, a devo-
lução mais rápida do IVA, a 

compensação de créditos, a 
facilitação do crédito bancário 
serve, não só para ajudar as 
empresas, mas acima de tudo 
serve para se ajudar à criação 
e manutenção do emprego. 
Mas também do ponto de vis-
ta social é preciso ir mais lon-
ge. Destes novos desemprega-
dos, muitos não têm direito ao 
subsídio de desemprego, por-
que em 2006 o Governo do PS 
mudou as regras, tornando 
mais difícil o acesso a esta 
prestação. Pior, muitos destes 
novos desempregados são 
casais, famílias inteiras em que 
não existe um único posto de 
trabalho. Por isso urge mudar o 
subsídio de desemprego, tor-
nando-o mais justo e adequa-
do aos tempos de crise. Mas 
para que isto aconteça, é preci-
so mais imaginação, mais 
coragem, mais força e mais 
audácia, que não são caracte-
rísticas típicas dos socialistas. 
Aguarda-se que o País siga 
dentro de momentos.

600.000 
Portugueses

PEDRO MOTA SOARES 
Deputado

 

MUITOS DESTES NOVOS 

DESEMPREGADOS SÃO 

CASAIS, FAMÍLIAS 

INTEIRAS SEM TRABALHO

CDS

-presidente da bancada do PS, 
Ricardo Rodrigues, afirmou 
que os socialistas  “não estão 
disponíveis para suspender a 
democracia e lapidar princí-
pios do Estado de direito”. 

Já Fernando Negrão, depu-
tado PSD, justificou a apre-
sentação do projecto pelo fac-
to de “o problema da corrup-
ção em Portugal não ter me-
lhorado”. “Antes pelo contrá-
rio”, acrescentou. 

Justiça

Para contrapor ao nome 
de Jorge Miranda, apre-

sentado pelo PS, o PSD vai 
avançar com a doutorada em 
Direito e professora universi-
tária Maria da Glória Garcia 
como candidata ao cargo de 
Provedor de Justiça. 

A notícia foi dada ontem, no 
Parlamento, pelo líder parla-
mentar dos social-democra-
tas. “Julgo que é uma candida-
ta que preenche todos os cri-
térios para o lugar, que signifi-

caria uma renovação geracio-
nal”, justificou o deputado 
Paulo Rangel. 

 
Condições. Entretanto, tam-
bém o Bloco de Esquerda 
anunciou o seu nome: Mário 
Brochado Coelho, consultor 
jurídico, pois considera que 

tem “condições magníficas 
para responder às questões e 
reclamações dos cidadãos”. 

O PCP apresentara o juiz-
conselheiro Guilherme da 
Fonseca ontem e apenas o 
CDS-PP não indicou nome al-
gum para o cargo. 

 
Dois terços. O actual prove-
dor, Nascimento Rodrigues, 
permanece ainda no cargo, 
uma vez que PS e PSD não se 
entendem quanto ao nome, 
que precisa de dois terços de 
aprovação no Parlamento. 

O prazo para a entrega de 
candidatos termina hoje.

Socialistas não alinham na 
“suspensão da democracia” 

A
maioria socialista no 
Parlamento chumbou 
ontem os projectos do 

PSD e do PCP para a crimina-
lização do enriquecimento ilí-
cito, argumentando que o 
partido não está disponível 
para “suspender a democra-
cia” e “lapidar princípios do 
Estado de direito”. 

 
Chumbo. No final do debate, 
os dois diplomas foram 
chumbados pela maioria PS, 
com o projecto de lei do PSD 
a merecer o voto favorável do 
PCP, BE, PEV e os deputados 
não inscritos Luísa Mesquita 
e José Paulo Carvalho e a abs-

PSD e PCP afinam pelo mesmo diapasão no que diz respeito ao combate à corrupção em Portugal. Para o deputado 
comunista António Filipe, “o sentimento de impunidade de corruptos e corruptores não só se manteve como se agravou” 

Diplomas do PSD e do PCP para criminalizar o enriquecimento ilícito não 
convenceram a maioria PS. Fernando Negrão diz que há mais corrupção no País 

BRIGADA ANTI-CORRUPÇÃO 
LUÍS ANICETO

POR: RAQUEL MADUREIRA 
rmadureira@meiahora.pt

Ricardo Rodrigues 
reconhece que  
a corrupção é 
“condenável”

Bloco de Esquerda 
também apresenta 
candidato próprio

Parlamento

Provedora, segundo o PSD

A CARA SOCIAL-DEMOCRATA

D
R

tenção do CDS-PP e do depu-
tado do PSD Patinha Antão. 

O diploma do PCP teve  o 
voto contra da maioria PS e 
do deputado não inscrito José 
Paulo Carvalho, o voto favo-

Divisões 
Rio criticou os partidos, incluindo o PSD, de usarem  
a luta contra a corrupção como “arma de arremesso” 

1Líder Ferreira Leite  
respondeu que quem 

usou a matéria para esse efeito 
foi o Governo - e não o PSD - 
quando “apresentou uma pro-
posta de tal forma desconexa 
que só pode ter sido feita  
durante a noite. 

.. .

rável do BE, PEV e deputada 
não inscrita Luísa Mesquita e 
a abstenção do PSD e do CDS. 

Apesar de considerar que “o 
enriquecimento ilícito é ab-
jecto e condenável”, o vice- 

2Professor Marcelo  
concorda com Rui Rio  

e considera que as afirmações 
do vice-presidente social-demo-
crata na véspera do agendamen-
to foram uma “demarcação 
quanto à orientação oficial  
do partido”. 

O ministro do Trabalho e 
Solidariedade Social afir-

mou ontem que os Gabinetes 
de Inserção Profissional 
(GIP) multiplicam o apoio 
aos desempregados. 

Para Vieira da Silva, os 400 
gabinetes, permitem “multi-
plicar as hipóteses de êxito”, 
numa altura que considerou 
ser o “momento da verdade” 
e “um teste como poucos para 
defender a coesão social”. 

461 euros. Entretanto, o Go-
verno aprovou em Conselho 
de Ministros a extensão do 
subsídio social de desempre-
go a todos os que tenham um 
rendimento do agregado fa-
miliar até 461 euros. Antes só 
o podia fazer quem tivesse 
rendimentos até 365 euros. 

Defender  
a “coesão” 
em tempo 
de crise

Trabalho 

Bloco quer  
ver listas  
dos centros 
de emprego 

Desemprego 

O BE considerou ontem 
que o aumento do de-

semprego traduz “uma catás-
trofe social imensa” e desa-
fiou o Governo a revelar “o 
número de pessoas que são 
retiradas das listas dos cen-
tros de emprego”. 
 
Mudo. “Há uma velha crise 
em Portugal que agora se tra-
duz nesta situação de 484 mil 
desempregados registados 
nos centros de emprego (...) 
Nós queremos saber quantas 
pessoas são retiradas das lis-
tas desses centros e o Gover-
no nunca responde”, disse 
Francisco Louçã.

Vieira da Silva  
quer “multiplicar 
hipóteses de êxito”

.. .

.. .

Quadro negro

23%

Mais inscritos nos centros 
de em pre go face a Março/08

de adultos, 38,9% entre os 
homens e 27,2% entre os 
jovens portugueses. 
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COMENTE O TEMA  
Telefone para o 21 351 0590  
ou escreva no blogue http:// 
jazza-memuito.blogs.sapo.pt.  
A sua opinião será ouvida no  
programa “Rádio Blogue”,  
na Rádio Europa Lisboa (90.4 
FM), sexta-feira, às 10h45

sr. Pinochet ou com qualquer 
membro da sua família”. 
 
Restituição. No entanto, o lí-
der do BE não desarma e con-
tinua a afirmar que a justiça 
chilena abriu em Março um 
novo processo “contra o BES e 
outros bancos”, voltando a 
“pedir a restituição de dinhei-
ro”.  Louçã revelou a existên-

cia de um relatório dos EUA 
(disponível na Internet) onde 
se verifica a dificuldade de 
acesso à informação do BES 
sobre as contas, e onde ainda 
se constata que “o BES não os 
informou das contas que vi-
nham das Ilhas Caimão”.

O
Banco Espírito Santo 
(BES) e o Bloco de Es-
querda continuam a 

não se entender quanto às 
contas de Augusto Pinochet. 
Enquanto Francisco Louçã 
acusa o banco de ter “escondi-
da uma parte da fortuna” do 
ditador chileno, o BES descar-
ta responsabilidades e acusa  
o bloquista de “estar a mentir”. 

Numa nota da instituição, 
liderada por Ricardo Salga-
do, pode ler-se que “o dr. 
Francisco Louçã continua a 
tirar conclusões falsas que 
apenas servem o seu jogo po-
lítico-partidário”. Mais à 
frente, o BES esclarece que 
em Janeiro de 2000 “foram 
encerradas todas as contas” 
 – do ES Bank, em Miami – e 
que, desde então, “não houve 
qualquer relação com o  

PUB

Polémica

Apesar de morto em 2006, o ditador chileno ainda  
faz mexer o mundo e, pelos vistos, Portugal também 

UM FANTASMA 
DR

Contas de Pinochet 
agitam Bloco e BES
Duas versões para a mesma história: Louçã diz que instituição tem escondida 
parte da fortuna do ditador. Banco Espírito Santo acusa-o de “estar a mentir” 

POR: MARIA NOBRE 
com agência Lusa

Líder bloquista 
cita relatório 
norte-americano 
para se justificar

A
Elle francesa fez este mês 
três capas diferentes com 
Monica Bellucci, Eva Herzi-

gova e Sophie Marceau sem um 
grãozinho de pó-de-arroz no rosto. 
As modelos apareceram de cara 
lavada e pouco penteadas numa 
edição dedicada ao elogio da bele-
za natural. Em vez de se recorrer a 
manequins de dezoito anos, a pro-
dutos de maquilhagem sofistica-
dos e a maquilhadores e cabelei-
reiros experientes, o objectivo foi 
fotografar estas mulheres como 
se tivessem acabado de acordar. A 
técnica utilizada na reportagem 
consistiu em maquilhar as três 
modelos, como acontece em 
qualquer sessão fotográfica, tendo 
a maquilhagem sido removida 
com uma loção antes de a câmara 
começar a disparar. A loção des-
maquilhante foi, segundo afirmou 

Beleza natural

CARLA HILÁRIO QUEVEDO 
bomba-inteligente.blogs.sapo.pt

Rádio Blogue

Peter Lindbergh, uma das respon-
sáveis pela pele brilhante das três 
principais fotografadas para esta 
edição de Abril. É certo que a bele-
za não depende de ba-tons mas 
também não depende de loções. 
São três mulheres muito bonitas: 
com ou sem rouge, anti-cernes ou 
cremes especiais. Qual pode ser o 

objectivo da revista em promover 
um look sem retoques? As leitoras 
vão confiar no que vêem? Há 
lugar para preconceitos contra um 
ex-cesso de beleza inalcançável 
promovido antes de mais pelas 
próprias revistas femininas? Ou a 
be-leza natural é só mais uma 
moda? 

QUAL PODE SER O 

OBJECTIVO DA REVISTA 

EM PROMOVER UM LOOK 

SEM RETOQUES?
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Mundo

Entretanto, nove pessoas 
morreram, em Khyberm,  
devido a bombardeamentos 
da aviação paquistanesa, afir-
mou um líder tribal à BBC. 
 
Ameaça. A instauração da lei 
islâmica, no Vale do Swart, foi 
acordada entre o presidente 
paquistanês, Asif Ali Zardari,  
e os talibã, como moeda de tro-
ca para um cessar fogo. Contu-
do, este acordo de paz foi  
quebrado com a invasão. 

Paquistão

Força paquistanesa 
confronta os talibã 
Tensão aumenta diariamente com guerrilheiros a ocupar 
mais território e a atacar colunas do Exército regular

Coreia do Norte

O ministro dos Negócios 
Estrangeiros russo decla-

rou ontem, em Pyongyang, 
que Moscovo não vê progres-
sos nos esforços para reini-
ciar as conversações a seis so-
bre a questão nuclear na Pe-

nínsula da Coreia. “É um as-
sunto complicado, não vale a 
pena deixar-se levar por emo-
ções”, disse Serguei Lavrov. 

A Coreia do Norte anun-
ciou, no início de Abril, a reti-
rada das conversações e o rei-

nício do programa nuclear em 
resposta a uma condenação 
pela ONU do lançamento de 
um míssil norte-coreano. 
 
Seis. As conversações a seis 
sobre o dossier nuclear come-
çaram em Agosto de 2003 
com a participação de diplo-
matas dos EUA, Rússia, Chi-
na, Japão e das duas Coreias.

Lavrov em Pyongyang

O
general paquistanês 
Athar Abbas, afirmou 
ontem que os “talibã 

ou saem, ou serão movidos”.  
A declaração foi a resposta à 
invasão da região do Buner,  
a norte do Paquistão, por guer-
rilheiros que já ocupavam  
o Vale do Swat. 

O Exército paquistanês, na 
tentativa que conter a investi-
da talibã, enviou ontem vários 
pelotões para a região do  
Buner, a cerca de 100 km da ca-
pital, Islamabad, e cujas estra-
das estão a ser patrulhadas pe-
los radicais islâmicos. 

Os talibã também estabele-
ceram vários postos de contro-
lo nas estradas, fecharam  
tribunais, apreenderam docu-
mentos governamentais e con-
fiscaram carros a ONG’s.  
Contudo, segundo o coman-
dante talibã, Mowlana Khalil, 
apenas estão no Buner para 
“pregar o Islão”. 

Preocupada com a situação 
cada vez mais volátil, a secre-
tária de estado norte-america-
na deixou ontem claro no Con-
gresso  que “o Paquistão está a 
abdicar do poder a favor dos 
talibã e extremistas islâmicos”. 

 
Falhas. Hillary Clinton acres-
centou que, em resultado de 
“políticas governamentais  

falhadas”, a situação é “uma 
ameaça para a segurança dos 
EUA e do mundo”. 

Clinton disse ainda aos con-
gressistas que “não houve  
nenhum tipo de indignação ou 
preocupação das populações, 
das hierarquias militares, nem 
dos líderes da comunidade  
civil paquistanesa”.

POR: FRANCISCO GUERREIRO 
jorgeguerreiro@meiahora.pt

À beira de uma guerra civil sem precedentes, o Paquistão enfrenta também uma 
recessão económica que está a deixar o país nas margens da falência económica

UM PAÍS DE ARTISTAS 
ARIF ALI /AFP

Clinton afirma que 
situação é uma 
“ameaça mortal” 
para a segurança

.. .

Ocupação

25%

Os talibã e os guerrilheiros 
da Al-Qaeda controlam já

da região de Buner, no norte do 
Paquistão, ficando a apenas 
100 km da capital do país

V
inte anos e 15 Estados 
membros depois da 
adesão de Portugal à 

“Europa”, entre os 27 somos 
um país de dimensão média 
(Estónia, Letónia, Lituânia, 
Eslovénia, Chipre... são bas-
tante mais pequenos) e não 
somos dos menos ricos. 
Alguns destes e de outros 
que aderiram nos últimos 
anos são estruturalmente 
mais pobres que nós. O que 
isto significa é que temos de 
mudar de paradigma na nos-
sa relação com a Europa e, 
muito importante, com os 
fundos comunitários. Duran-
te estes anos vivemos dos 
fundos da coesão, os fundos 
para os países pobres. Com 
esta modificação, se quere-
mos tirar o maior partido 
possível da participação na 
UE, temos de reorientar as 
nossas estratégias e, entre 
outros, entrar, com determi-
nação, nos fundos dos ricos, 
nos fundos destinados à 
competitividade e inovação 
da economia. Não se pode 
passar a vida toda a fazer 
pavilhões polidesportivos em 

cada aldeia. O Instituto 
Europeu de Tecnologia,  
criado neste mandato de 
Barroso, acabou de lançar  
o primeiro concurso para as 
futuras Comunidades de 
Inovação e Conhecimento. 
As áreas prioritárias são as 
alterações climáticas, a efi-
ciência energética e a socie-
dade da informação; o objec-
tivo é desenvolver parcerias 
e estimular a inovação. Para 
isso será necessário traba-
lhar em rede, entre universi-
dades e empresas, em Por-
tugal e no estrangeiro. Para 
já, em 2010, só serão cria-
das, no máximo, três destas 
comunidades. Vamos ver se 
os portugueses, empresas e 
universidades, tomam a ini-
ciativa de aproveitar esta 
oportunidade ou se continua-
mos apenas à espera do que 
nos calha na divisão do bolo.

Mudar de vida

HENRIQUE BURNAY* 
Consultor em Assuntos Europeus

NÃO SE PODE PASSAR A 

VIDA A FAZER PAVILHÕES 

POLIDESPORTIVOS  

EM CADA ALDEIA

Bruxelas

*Jornalista, trabalha hoje junto 
da União Europeia 

~D
R

Debate

Meio Minuto

Frio volta ao Porto  
e Lisboa até sábado

Depois do lançamento  
do livro com Pedro  
Santana Lopes, o Clube dos 
Pensadores volta aos deba-
tes tendo como convidado 
António José Seguro. O tema 
“Parlamento” (nacional e 
europeu) será discutido  
no Gaia Hotel na próxima 
segunda-feira, 27 de Abril, 
depois do jantar.

António Seguro no 
Clube dos Pensadores 

O Parlamento Europeu 
defendeu ontem, em 
Estrasburgo, o prolonga-
mento dos direitos de autor 
dos actuais 50 para 70 anos, 
de modo a assegurar que os 
artistas intérpretes e execu-
tantes europeus continuem 
a receber remunerações até 
ao fim da vida. O autor do 
relatório foi o eurodeputado 
irlandês Brian Crowley.

Direitos de autor dos 
50 para os 70 anos

PE

As temperaturas máximas 
vão descer devido à passa-
gem de um sistema frontal 
frio. De acordo com o 
Instituto de Meteorologia, a 
temperatura máxima previs-
ta para hoje em Lisboa é de 
21 e de 18 para sábado. No 
Porto, a máxima deverá des-
cer para 13 graus. Para sába-
do estão previstos períodos 
de céu muito nublado, agua-
ceiros que poderão ser de 
granizo e acompanhados 
por trovoada. Há a possibili-
dade de queda de neve.

Alergias

Continente e Açores 
com muito pólen no ar
O Continente e os Açores 
vão registar elevadas con-
centrações de pólenes no 
ar nos próximos dias, mas 
os níveis polínicos mais al-
tos ocorrerão no Alentejo, 
segundo o Boletim Políni-
co da Sociedade Portu-
guesa de Alergologia. O 
alerta  vai para os pólenes 
de árvores - oliveira e ou-
tros carvalhos e pinheiros- 
e para os pólenes de gra-
míneas e erva parietária. 

Meteorologia

Os bispos defendem que 
os políticos devem for-

mular “programas eleitorais 
realistas e exequíveis” numa 
nota pastoral ontem divulga-
da, em Fátima, no final da As-
sembleia Plenária da Confe-
rência Episcopal Portuguesa. 
“Este dever exige dos mesmos 
responsáveis a obrigação de 
visar o bem comum e o inte-
resse de todos, como finalida-
de da acção política, propon-

do aos eleitores candidatos ca-
pazes de realizar a sua missão 
com competência”, lê-se. 
 
Consciência. “Não quere-
mos impor nada a ninguém, 
nem aos católicos, nem aos ou-
tros”, afirmou o arcebispo de 
Braga, acrescentando que dese-
ja que os portugueses, sobretu-
do os católicos, votem de acor-
do com a sua “consciência”.

Bispos 
defendem 
programas 
“realistas”

Eleições

Escolaridade 
obrigatória 
até 12o era 
“necessária”

Educação

A ministra da Educação, 
Maria de Lurdes Rodri-

gues, afirmou que o alarga-
mento da escolaridade obri-
gatória a 12 anos é uma medi-
da necessária, tomada depois 
de “um esforço de criação de 
condições” nas escolas e que 
a “prazo curto será possível 
concretizá-la”. 
 
Pré-escolar. O governo tam-
bém aprovou hoje proporcio-
nar às famílias mais carencia-
das a frequência gratuita de 
um ano de pré-escolar.

Candidatos devem 
“realizar a missão 
com competência”

.. .

.. .

Abandono
Maria de Lurdes Rodrigues 
atenta ao abandono escolar

Questionada sobre a preocupa-
ção manifestada pela Associa-
ção Nacional de Professores 
com os números do abandono 
escolar, a ministra afirmou que 
o seu trabalho é também  
“desenvolver as actividades 
necessárias para garantir a  
permanência na escola”.
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Eleitoral Independente (IEC) 
a estimar um índice de absten-
ção de apenas 20%. 

 
Voto. Estas eleições são des-
critas como as mais concorri-
das desde o fim do apartheid 
em 1994. Na altura, Nelson 
Mandela, foi eleito  o primei-
ro presidente negro do país.

de pequenos partidos, sendo o 
Inkatha o mais significativo. 
 
Revés. O grande sonho da 
DA de conquistar a maioria 
de votos na província do 

Cabo Ocidental começa a dar 
a ideia de se poder concreti-
zar. Nesta altura a oposição 
oficial lidera naquela provín-
cia contra o ANC. 

As eleições gerais têm tido 
uma elevada participação do 
eleitorado, com a Comissão 

O
s resultados eleitorais 
preliminares avança-
dos ontem na África 

do Sul dão um avanço signifi-
cativo ao partido do Congres-
so Nacional Africano, de Ja-
cob Zuma, atribuindo-lhe 
uma vantagem de 65%, não 
chegando assim à maioria de 
dois terços, o que lhe conferi-
ria a possibilidade  de altera-
ção da constituição. 

 
Cauda. Com mais de 45% dos 
votos contados surge em se-
gundo a Aliança Democrática 
(DA), com cerca de 16,5% e em 
terceiro, o recém-formado 
Congresso do Povo (COPE) 
com 8%. Segue-se uma série 

PUB

África do Sul

Jacob Zuma e o ANC vencem mas os rivais  
da Aliança Democrática estão mais perto

MARCADO PARA GANHAR 
AFP

ANC e Jacob 
Zuma lideram 
contagem
O principal favorito acelera a caminhada para a presidência 
da maior economia de África, ANC governará sem maioria

POR: FRANCISCO GUERREIRO 
jorgeguerreiro@meiahora.pt

Futuro presidente 
já foi acusado de 
corrupção, evasão 
fiscal e violação Corrupção

5MM
Jacob Zuma ficou ligado a um 
negócio de armas no valor de

de dólares. O juiz encarregue 
do caso encontrou  provas  
de “benefícios” no processo

Cimeira 
atrai 
empresas 
nacionais 

África Austral

O II Seminário Diplomá-
tico da África Austral, que 

termina hoje em Luanda, foi 
presidido pelo ministro dos 
Negócios  Es tran ge i ros   
português,  Luís Amado,  
e contou com embaixadores 
portugueses na região e ainda 
mais de 40 empresários. 

Segundo o secretário de Es-
tado dos Negócios Estrangei-
ros e da Cooperação, João Cra-
vinho, o “tecido empresarial 
não é suficientemente forte 
para tirar proveito de todas as 
oportunidades que existem”. 

 
Interesse. A África Austral é 
uma das mais dinâmicas do 
continente e a criação de uma 
zona de comércio livre na re-
gião é de “interesse nacional” 
devido ao “grande potencial 
de crescimento económico”.

Tarifas aduaneiras 
na região podem 
descer 85%

.. .



PUB
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estrangeiro da Armada  
nipónica desde a Segunda 
Guerra Mundial. A missão 
tem o apoio da comunidade 
internacional. 
 
Ajuda. Por outro lado, o pre-
sidente da comissão europeia, 
Durão Barroso, e o secretário-
-geral da ONU, Ban Ki-moon, 
pediram ontem à conferência 
internacional de doadores 191, 
5 milhões de euros para apoiar 
as forças de segurança somali.

China

A República Popular da 
China exibiu, em Qing-

dao, na costa norte, ontem, 
pela primeira vez, dois dos 
seus submarinos nucleares 
num inédito desfile naval  
internacional, comemorativo 
do 60º aniversário da sua  
Marinha de guerra. 
 
Show off. Para o desfile fo-
ram convidados líderes milita-
res de 29 países, incluindo Por-
tugal . O comandante-em-che-

fe da marinha, almirante Wu 
Shengli afirmou que a “Mari-
nha vai avançar mais depressa 
na investigação e construção 
de uma nova geração de armas 
para impulsionar a capacidade 
para combater em guerras  
regionais”, incluindo a cons-
trução de um porta-aviões.

Tribunal do Mar 
pode julgar piratas

O
Tribunal Internacio-
nal do Direito do Mar 
– instância criada em 

1994 pela ONU com sede em 
Hamburgo – está “pronto a 
julgar os casos de pirataria” 
ao largo da Somália, seguindo 
o Direito Marítimo Interna-
cional, declarou o seu presi-
dente, o juiz cabo-verdiano, 
José Luis Jesus. 

A maioria dos piratas captu-
rados naquela área tem sido 
até agora entregue às autori-
dades da região autónoma de 
Puntland, no nordeste da So-
mália, ou ao sistema judicial 
queniano, por se desconhece-
rem alternativas. 

Nove somalis que tentaram assaltar um cargueiro alemão são julgados por um 
tribunal no Quénia, ao abrigo de um acordo entre este país e a União Europeia 

Os últimos actos de pirataria alarmaram a comunidade 
internacional que precisa de instrumentos legais e militares 

PIRATAS EM ÁGUAS TURVAS 
TONY KARUMBA/AFP

POR:FRANCISCO GUERREIRO 
jorgeguerreiro@meiahora.pt

Durão Barroso  
diz que a pirataria  
“é o sintoma e não 
a causa”

Chineses terão  
10 submarinos a 
energia atómica

Somália

Desfile marítimo nuclear

MANOBRA NO MAR DA CHINA

A
FP

Japão. Entretanto, a Câmara 
Baixa do Japão aprovou on-
tem um decreto anti-pirataria 
que permitirá à sua Marinha 
escoltar navios estrangeiros 
na costa somali, tornando-se 
assim a primeira acção no  

.. .
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Albarroados

1000
A Organização Marítima 
Internacional aponta para

de aumento de pirataria no  
1º trimestre de 2009 em rela-
ção a igual período de 2008

LU
SA

Estados Unidos

Meio Minuto

Menos ogivas se os 
EUA acompanharem

Uma visita guiada aos basti-
dores da prisão mais mediá-
tica do mundo é a proposta 
do canal National Geogra-
phic que estreia um docu-
mentário este domingo. O 
filme documenta as relações 
de tensão que se estabele-
cem entre militares e deti-
dos, e operações nunca 
antes testemunhadas.

National Geographic 
entra em Guantanamo

Uma reunião destinada a 
avançar nas negociações de 
adesão da Croácia à União 
Europeia, prevista para hoje 
voltou a ser adiada devido 
ao diferendo fronteiriço 
daquele país com a Eslové-
nia. Na conferência em cau-
sa, a UE esperava abrir  
uma dezena de capítulos  
da negociação mas desde 
Dezembro que são vetados.

Adesão da Croácia 
volta a ser adiada

União Europeia

A Rússia pode reduzir signifi-
cativamente os armamen-
tos ofensivos estratégicos 
se conseguir um acordo 
mutuamente aceitável com 
os EUA, declarou o chefe do 
Estado-Maior General das 
Forças Armadas russas, 
general Nikolai Makarov.  
O Tratado de Redução dos 
Arsenais Nucleares Estraté-
gicos prevê uma redução  
de ogivas nucleares até ao 
nível de 1.700 a 2.200 uni-
dades por cada um dos dois 
Estados até 2012.

ONU

Sampaio quer alargar 
Conselho Segurança
O Alto Representante das 
Nações Unidas para a Alian-
ça das Civilizações conside-
rou que a reforma do Conse-
lho de Segurança da ONU 
“se impõe”, mostrando-se 
favorável ao seu alargamen-
to e à entrada de novos paí-
ses. “Esperemos que o Con-
selho possa reflectir melhor 
a realidade da sociedade 
internacional de hoje, que é 
diferente da de 1948”, diz 
Jorge Sampaio. Portugal é a 
favor da entrada do Brasil.

Rússia

%
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Economia
Alemanha

A economia alemã deve-
rá contrair 6% em 2009. 

Um relatório de oito institutos 
económicos do país, divulga-
do ontem, prevê que a queda 
do PIB poderá ser acompa-
nhada por um aumento do de-
semprego que pode atingir 
mais de 4 milhões de pessoas. 

“Na primavera de 2009,  
a Alemanha encontra-se na 
mais profunda recessão des-
de 1949”, indica o relatório, 
que estima uma quebra de 6% 
este ano e 0,5% em 2010.  

 
Estímulo. O texto considera 
que os dois programas de es-
tímulo económico do governo 
de Angela Merkel não resolve-
ram “os problemas do sector 

bancário” que ameaçam  
o crescimento. No entanto,  
defende que um terceiro pa-
cote económico é desnecessá-
rio, apoiando a posição  dda 
chnaceler germânica.  

Os institutos defendem um 
aumento da pressão do gover-
no sobre os bancos. “Forçá- 
-los a receber ajuda estatal” 
ou, em último recurso “a se-
rem nacionalizados”.

Motor europeu  
a carburar mal

Inglaterra 

O governo inglês já gas-
tou quase 1,4 biliões de li-

bras (1,56 biliões de euros) 
para salvar o sistema bancário 
do país desde o colapso do 
Northern Rock em 2007. O Te-
souro britânico estima que os 
resgates bancários podem 
custar aos contribuintes cerca 
de 50 mil milhões de libras. 
 
Insuficiente. “A dimensão 
da ajuda à banca não tem pre-
cedentes. E o problema é que 
este valor não é suficiente e o 
Governo vai precisar de voltar 
a ajudar os bancos”, diz um 

analista citado pela agência 
Bloomberg. O executivo lide-
rado por Gordon Brown já as-
sumiu o controlo de 1/4 das 
instituições bancárias e defen-
de que as “intervenções  pro-
tegeram a economia dos pio-
res custos da instabilidade”. 

Os prejuízos dos bancos bri-
tânicos foram de 76,6 mil mi-
lhões de libras desde Agosto 
de 2007.

Factura do resgate bancário 
aumenta para o contribuinte

Esta é a recessão 
mais profunda 
desde 1949 

.. .

.. .

Exectutivo já 
controla um quarto 
das instituições 

Automóvel
A italiana FIAT está no vermelho mas quer a maioria 
do capital da Opel, marca alemã que a General 
Motors quer vender para ultrapassar as dificuldades

ARREMATADO! 
THOMAS 
LOHNES/AFP 

Desemprego
Em 2010 prevê-se 4,7 milhões 
de alemães sem emprego 

• Só em 2009, a Alemanha 
pode perder mais um milhão 
de postos de trabalho, 

• Em 2010, a taxa de  
desemprego pode chegar 
aos 10,8% (4,7 milhões) 

• Relativamente ao défice 
orçamental, este pode atingir 
os 3,7% em 2009 e os 5,5% 
em 2010

E
m qualquer negócio, tra-
tar os clientes como cri-
minosos diz sempre mais 

sobre os negociantes do que 
dos clientes. Mas para algu-
mas pessoas no topo da in-
dústria discográfica, aterrori-
zar meia dúzia de pessoas 
com processos no valor de 
centenas de milhares de dóla-
res por cada música partilhada 
é algo moralmente válido. Isso 
diz muito sobre o estado  
actual deste sector e de quem 
a dirige. A indústria tem colec-
cionado sucessivos tiros no pé 
desde os primeiros tempos do 
Napster e, incrivelmente, isso 
não mudou a mentalidade, 
apenas o tom, o timbre e o 
tempo do choro. O caso portu-
guês é bem típico – nos anos 
80, a imagem do rolo com-
pressor a passar por cima das 
cassetes pirata era frequente. 
Agora mudou-se o “bode 

expiatório”, mas o discurso 
mantém-se. Só que é difícil 
levar a sério todas as lamenta-
ções (que por vezes são legíti-
mas) quando são as editoras e 
não o público a fazer os tops e 
a escolher discos de ouro ao 
bombardear os retalhistas, 
mesmo que os discos não 
sejam vendidos aos consumi-
dores. Antes, como agora, 
controlam a quase totalidade 
do que passa na rádio. Para 
mais, é difícil distinguir se o 
Tozé Brito que defende hoje a 
criminalização é o administra-
dor actual da SPA ou um anti-
go executivo das editoras... e 
ainda há aquela questão dos 
41 milhões que a entidade 
deve aos autores. Aqueles que 
querem fugir aos tops têm 
pouco para onde se virar: o 
MySpace e a blogosfera musi-
cal têm demasiado ruído, o 
YouTube apagou milhares de 
vídeos e a rádio serve apenas 
como companhia para o míni-
mo denominador comum.  
O cenário idílico desejado 
pelas editoras não irá salvar a 
indústria – irá sim assinar a 
sentença de morte da música.

Brincar com  
o futuro  
da música

POR: LUÍS SILVA* 
www.mercadopuro.com 

Mercado Puro 
 

É DIFÍCIL LEVAR A SÉRIO 

LAMENTAÇÕES QUANDO 

SÃO AS EDITORAS E NÃO 

O PÚBLICO A FAZER TOPS

* Crítico musical 

incumprimento eram o dobro 
do que são hoje”. Vítor Cons-
tâncio afirmara, a 7 de Abril, 
que a sua expectativa é “que 
desta vez os níveis do crédito 
mal- parado não cheguem aos 
da década de 90”. 

Apesar destes aumentos, a 
tendência é de maior dificul-
dade no acesso ao crédito. Os 
bancos estão mais cautelosos 
e as famílias e empresas ten-
dem a adiar projectos que en-
volvam financiamento, numa 

Crédito

Malparado cresce 
a ritmo acelerado
Aumento em Fevereiro foi de quase um terço para 
particulares e de três quartos para as empresas

Euribor

A Euribor a três meses su-
biu ontem pela primeira 

vez desde Outubro. A subida 
para 1,406% é a primeira das 
últimas 137 sessões depois de 
recuar 133 sessões e ficar sem 
alterações nas últimas três.  

Já a Euribor a seis meses,  
o indexante mais utilizado no 
crédito à habitação em Portu-
gal, ficou nos 1,60% e a 12 me-
ses avançou para 1,769%. 

O movimento das Euribor 
mostra o mercado à espera de 

uma maior definição da polí-
tica monetária do Banco  
Central Europeu (BCE). 
 
Divergências. Nos últimos 
dias, vários membros do BCE 
têm revelado opiniões diver-
gentes. Alguns responsáveis 
defendem juros abaixo de 1% 
enquanto outros consideram 
as taxas baixas prejudiciais.

Taxa três meses sobe

O
crédito mal parado 
está a aumentar nos 
empréstimos às famí-

lias e empresas. O Boletim  
Estatístico do Banco de Por-
tugal, publicado ontem, reve-
la que o volume de crédito 
malparado a particulares, su-
portado pelos bancos portu-
gueses, foi, em Fevereiro, 
32,3% superior ao de igual  
período do ano passado. Nas 
empresas o valor foi de 75,8%. 

Face ao mês anterior,  
o crédito mal parado atingiu  
3,16 mil ME, comparado com 
os 3,002 mil milhões de euros 
de Janeiro. No entanto, o cré-
dito total também aumentou, 
de 132,2 para 132,5 mil ME. 

 
Média. No entanto, o gover-
nador do BdP considera que 
“são valores inferiores à  
média europeia e muito infe-
riores aos de início da década 
de 90, em que os riscos de  

altura em que o contexto eco-
nómico é adverso e à grande 
incerteza sobre o futuro. 

 
Depósitos. Reflexo desta si-
tuação é a opção de muitas  
famílias em colocar as pou-
panças em depósitos, pelo  
12º mês consecutivo. 

Em Fevereiro, o volume de 
depósitos realizados pelas  
famílias atingiu 116,6 mil ME, 

mais 14,6 mil ME do que em 
igual período do ano passado. 

Os portugueses deposita-
ram, em média, cerca de  
40 milhões de euros por dia 
no último ano, muito ajudada 
pela fuga dos investidores dos 
produtos financeiros mais  
expostos ao risco.

POR: MAGALHÃES AFONSO 
mafonso@meiahora.pt

O ritmo de aumento do malparado está a afectar em particular a construção e o imo-
biliário, mas é este último com o maior acréscimo, com um incumprimento de 2.07%

UM SECTOR DIFÍCIL 
LUÍS ANICETO 

Investidor foge 
dos produtos 
financeiros mais 
expostos ao risco

.. .

Consumo

5%

Peso do malparado no crédito 
ao consumo está acima dos 

Representa 861 milhões de 
euros, quando o concedido é 
de 15,44 mil milhões de euros
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Índices 

O PSI 20, principal índice da 
bolsa portuguesa, registou 
ontem uma desvalorização de 
0,21%, para 6.560,34 pontos, 
a acompanhar uma tendência 
generalizada na Europa. Dos 
20 títulos que compõem o 
índice, 10 terminaram a ses-
são com ganhos, nove com 
perdas e um inalterado. 
 
Europa. Na Europa, as des-
valorizações do principias 
índices bolsista foram todas 
superiores à de Lisboa, 
variando entre 0,30% do 
Euronext e o Dax, que caiu 
1,27%.

Comentário

DESTAQUES 
POSITIVOS 
 
EDP Renováveis 3,150% 
REN 2,910% 
Semapa 1,790% 
BES 1,140% 
Sonaecom 0,970% 
 
DESTAQUES 
NEGATIVOS 
 
Mota-Engil -2,410% 
Galp -1,870% 
EDP -1,810% 
BPC -1,270% 
Sonae SGPS -0,810%

n

Bolsa de Lisboa

!

Habitação

Meio Minuto

Rendeiro processa 
Carlos Tavares

BBVA promete pagar 
parte das mensalidades
A partir da próxima segun-
da-feira, o BBVA disponibili-
za uma campanha onde pro-
mete pagar 200 euros men-
sais da prestação da casa 
durante o primeiro ano do 
crédito à habitação. Além 
disso, o banco oferece um 
“spread” muito competitivo, 
que pode chegar a 0,35%.

O antigo presidente do Banco 
Privado Português (BPP),  
João Rendeiro, avançou com 
um processo judicial contra 
Carlos Tavares, presidente da 
CMVM, por este ter compara-
do o gestor, no Parlamento, 
com Bernard Madoff, respon-
sável por uma mega-fraude 
nos Estados Unidos.

BPP

LU
ÍS

 A
N

IC
ET

O

POWERED BY

presa de Vila do Conde, e con-
siderou ser “importante que a 
criação de riqueza, seja man-
tida no nosso país”. 

sas a pagarem um spread su-
perior para acederem a um 
financiamento. 

 
Notas. Ainda assim, nesta 
emissão, a PT terá já benefi-
ciado das recentes notas das 
agências de crédito, entre 
elas a da Standar & Poor’s 
que elevou o rating da PT de 
BBB- para BBB. 

De acordo com uma nota 
do BPI, o custo médio da dí-
vida da PPT, no ano passado, 
foi de 5%. No final de 2008 a 
PT tinha uma dívida líquida 
de 5,57 mil milhões de euros, 
que representava 2,3 vezes do 
lucro sem imposto, juros, de-
preciações e amortizações, 
atingido. 

O Barclays Capital, BES In-
vestimento, CaixaBI e Citi-
group são os bancos que es-
tão a garantir a emissão.

A
Portugal Telecom vai 
avançar com uma 
emissão obrigacionis-

ta de mil milhões de euros, 
com uma maturidade de qua-
tro anos e um spread de 350 
pontos base acima da taxa de 
juro do mercado. A operado-
ra aproveita a melhoria do ra-
ting  (classificação) para se fi-
nanciar no mercado de crédi-
to, mas ainda assim deverá pa-
gar um juro acima de 6%. 

De acordo com a agência 
Bloomberg, que cita uma fon-
te próxima da operação, a 
operadora portuguesa vai 
emitir mil milhões de euros, 
pagando um spread de 350 
pontos base acima da taxa 
mid-swap. 

 
Taxa. Para o prazo de quatro 
anos, esta taxa estava ontem 
nos 2,584%, pelo que por esta 
emissão a operadora liderada 
por Zeinal Bava vai pagar um 
juro de 6,08%. 

Este juro reflecte as actuais 
condições do mercado de 
crédito, que obriga as empre-

BES, Barclays, 
Caixa e Citigroup 
vão acompanhar  
esta emissão 

PT vai emitir mil 
ME de empréstimo
A operadora vai financiar-se no mercado recorrendo  
a uma emissão obrigacionista com um juro de 6%

Telecomunicações

PT VAI PAGAR JUROS BEM 
ACIMA DOS PRATICADOS

LU
ÍS

 A
N

IC
ET

O

Jornal russo revela 
conversações  
com o Executivo

Dívida

5,57
Dívida foi 2,3 vezes superior 
ao EBITDA da empresa

mil milhões de euros, foi o mon-
tante da dívida com que a ope-
radora terminou o ano passado

Quimonda

O ministro do Trabalho e 
Solidariedade Social, 

Vieira da Silva, disse ontem, 
no Porto, que “qualquer in-
vestidor credível” que mani-
feste interesse pela Qimonda 
tem o apoio do Governo. 

Vieira da Silva comentava o 
interesse da Angstrem na em-

Governo apoia investidores

Impostos

As regras para o apura-
mento do valor dos Im-

postos sobre os Rendimentos 
Colectivos (IRC) vão mudar 
a partir de 2010. 

O objectivo, segundo o Go-
verno, que já tinha pedido uma 
autorização legislativa no Or-
çamento do Estado para este 
ano, “permitem uma maior 

Regras de apuramento 
do IRC mudam em 2010

.. .

.. .

Imprensa. O consórcio rus-
so está interessado na aquisi-
ção da empresa Qimonda e já 
estão a ser realizadas conver-
sações nesse sentido, escre-
veu ontem o diário económi-
co russo Vedomosti, citando 
porta-vozes do Governo de 
Moscovo e daquele grupo.

harmonização entre as regras 
fiscais e contabilísticas” e 
“simplificam o cumprimento 
das obrigações tributárias”. 
 
Receitas. “Segundo as nos-
sas simulações, não resulta 
daqui uma variação significa-
tiva da receita de IRC”, refe-
riu Costa Lobo, secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais.



PUB
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FC Porto a três 
vitórias do tetra

O
FC Porto pode ficar a 
apenas três vitórias de 
se sagrar campeão na-

cional de futebol pela quarta 
vez consecutiva, caso vença, 
no Domingo, o Vitória de Se-
túbal, em encontro da 26ª jor-
nada da Liga Sagres. 

Os dragões levam já 18 en-
contros consecutivos sem der-
rotas na Liga portuguesa, mas 
vêm de uma derrota frente ao 
Estrela da Amadora (2-1), na 
quarta-feira, na segunda mão 

da Taça de Portugal, apesar de 
terem garantido o acesso à fi-
nal do Jamor, graças à vitória 
no primeiro jogo (2-0). 

 
Luta pela Europa. Quando 
entrar em campo, o FC Porto 
já saberá o resultado do  
Sporting, segundo classifica-
do, a quatro pontos, que rece-
be no sábado o Estrela da 
Amadora, enquanto o Benfi-
ca, terceiro, já a uns distantes 
oito pontos, recebe o Maríti-
mo, na Luz, no domingo. 

Os clubes que lutam pelas 
competições europeias e pela 
manutenção cruzam-se esta 
jornada, com o Sporting de 
Braga, quinto classificado, a 
receber o “lanterna verme-
lha” Trofense, enquanto o 
quarto classificado, Nacional 
(que falhou o apuramento 
para a final da Taça, perante o 
Paços de Ferreira), visita o Be-
lenenses, antepenúltimo.

Hulk sofreu uma grave lesão no jogo das 
meias-finais da Taça e falha o resto da época

Assegurada a presença na final da Taça, dragões já  
só pensam em festejar a conquista do campeonato

NEM ÀS CAVALITAS 
AFP

A presidente da Câmara 
de Setúbal, Maria das Do-

res Meira, garante que está 
empenhada em ajudar a resol-
ver os problemas do Vitória 
de Setúbal, mas recusou a 
ideia de ser a autarquia a ficar 
com o “menino nos braços”. 

 “Só se pode dizer que a au-
tarquia fica com o menino 
nos braços, do ponto  de vista 
moral, porque está preocupa-
da com a situação do Vitória 
e continua a fazer as diligên-

cias que tem estado a fazer, na 
tentativa de resolver  os pro-
blemas”, afirmou a autarca. 

 
Empréstimo. Sobre o pedi-
do de empréstimo de 1,5 mi-
lhões de euros para o Vitória 
de Setúbal, (que a autarca sa-
dina tem acompanhado con-
juntamente com o ex-presi-
dente da Comissão de Gestão, 
Carlos  Costa), Maria das Do-
res Meira disse não ter nenhu-
ma indicação concreta.

POR: HUGO LOURENÇO 
hlourenco@meiahora.pt

Futebol 

“Menino nos braços”?
Vitória de Setúbal

O Sporting ainda 
sonha com o título, 
estando proibido 
de perder pontos

.. .

AUTARQUIA AJUDA VITÓRIA

D
R

Com nove jogadores 
chamados pelo seleccio-

nador português de futebol 
de sub-19, Ilídio Vale, o Ben-
fica domina a convocatória 
para o estágio de preparação 
da equipa das quinas para  a 
Ronda de Elite de apuramen-
to para o Europeu2009. 

 O internacional português 
de sub-21, Rui Fonte, que ali-
nha nos ingleses do Crystal 
Palace cedido pelo Arsenal e 
ao qual está emprestado pelo 
Sporting,  também foi chama-
do para o estágio de três dias 
em Rio Maior, assim como 
Diogo Viana, que esta época 
se estreou na equipa princi-
pal do FC Porto e que já inte-
grou os trabalhos da selecção 
de “esperanças”, tal como 
Diogo Rosado,  do Sporting. 

 
Cinco treinos. Segundo a 
informação disponibilizada 
pela Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF), os 25 joga-
dores convocados vão con-
centrar-se segunda-feira e 
realizar cinco treinos até à 
próxima quarta-feira. 

Na Ronda de Elite de apura-
mento para o Campeonato da 

Europa de 2009,  que será dis-
putado na Ucrânia, a selecção 
de Sub-19 vai receber, em San-
tarém, as suas congéneres da 
Dinamarca (23 de Maio), Gré-
cia (a 25) e Turquia, no dia 28. 

 
Pergaminhos. De referir, 
ainda, que Portugal tem per-
gaminhos a defender nos  
Sub-19, uma vez que já se  
sagrou campeão do Mundo de 
Sub-19, por duas vezes,  
em Riade e em Lisboa.

Benfica com 
9 convocados 

 Sub-19

.. . Selecção prepara 
Campeonato 
Europeu de 2009

Chelsea

Meio Minuto

Goleada garante 
vantagem a catalães

Ricardo Carvalho vai 
falhar a “Champions”
O internacional português, 
Ricardo Carvalho, deverá 
falhar o encontro com o 
Barcelona, da primeira mão 
das meias-finais da Liga dos 
Campeões de futebol. O cen-
tral dos blues jogou pelas 
reservas do Chelsea para 
recuperar ritmo, mas acabou 
por agravar o problema que 
o tem afectado numa coxa.

O Barcelona goleou, anteon-
tem, por 4-0 o Sevilha, em 
jogo da 32ª jornada do cam-
peonato espanhol, e mante-
ve-se firme no comando da 
prova, com seis pontos de 
vantagem sobre o Real 
Madrid. Mais uma vez, a equi-
pa catalã deu uma impressio-
nante demonstração de força.

Barcelona 

D
R

Os “putos” 

25
Seleccionador nacional de 
Sub-19, Ilídio Vale, convocou 

jogadores para o estágio de 
preparação para o Campeonato 
Europeu de 2009, na Ucrânia
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Ciclismo

Meio Minuto

Paços de Ferreira 
recebido em apoteose

Thor Hushovd não vai 
correr a Volta a Itália 
O ciclista Thor Hushovd (da 
equipa Cervelo) vai prescin-
dir de participar na Volta a 
Itália, em Maio, para se 
começar a concentrar na 
Volta a França. O sprinter 
norueguês, de 31 anos,  
que já venceu seis etapas  
no Tour, disputou apenas  
uma vez a Volta a Itália.

Ténis

Selecção letã vence 
e qualifica Portugal
A selecção portuguesa de 
ténis qualificou-se para o 
playoff de promoção ao 
Grupo I da Zona 
Europa/África da Fed Cup, 
graças à Letónia que venceu 
Marrocos, por 3-0.

O Paços de Ferreira, que na 
quarta-feira garantiu a pre-
sença na final da Taça de 
Portugal, teve ontem uma 
calorosa recepção à chega-
da ao Aeroporto Francisco 
Sá Carneiro. “Nós vamos ao 
Jamor” foi a saudação can-
tada por dezenas de simpa-
tizantes dos “castores”.

Futebol

Todos esperam que o 
Grande Prémio do Ba-

hrain (corrida que se realiza 
este Domingo), quarta prova 
do Mundial de Fórmula 1, vol-
te a trazer o absoluto domínio 
da equipa Brawn GP. 
 
Favoritismo. Embora Sebas-
tian Vettel tenha levado o seu 
Red Bull à vitória no GP de 
Xangai (China), no Bahrain 
tudo deverá correr como nas 
duas primeiras etapas do 
campeonato do mundo de F1, 

em que os Brawn GP de Jen-
son Button e de Rubens Bar-
richello terminaram no pri-
meiro e segundo posto. 

No que toca ao Mundial de pi-
lotos, Button lidera com 6 pon-
tos de vantagem sobre o colega 
Barrichello e 11 sobre os alemães 
Vettel e Timo Glock, este último 
ao volante de um Toyota.

Brawn só pensa em 
vencer no Bahrain 

Depois de Vettel, em Red Bull, ter vencido na China, 
debaixo de intensa chuva, a Brawn volta a ser favorita

QUEM OS PÁRA? 
AFP 

Fórmula 1 NBA

Depois da fraca exibição 
do primeiro jogo, Dwya-

ne Wade redimiu-se e, com 33 
pontos, levou os Miami Heat 
ao triunfo sobre os Atlanta 
Hawks (108-93), deixando 
empatada esta eliminatória 
dos playoffs da Liga norte- 
-americana de Basquetebol 
Profissional (NBA). 

Wade fechou a primeira me-
tade com 13 pontos consecu-
tivos e, a dois minutos e meio 
do final, acertou um triplo 
que colocou o resultado em 
101-91, arrasando os Hawks e 

apagando, igualmente, a ima-
gem deixada pelos seus “cur-
tos” 19 pontos da derrota  
sofrida no passado domingo 
por 90-64. 

 
Outros jogos. Em Denver, os 
Nuggets, comandados por 
Chauncey Billups, colocaram-
-se em vantagem por 2-0  
perante os New Orleans Hor-

nets, ao vencerem por 108-93, 
enquanto os Orlando Magic, 
batidos no primeiro encontro, 
“rectificaram”  o playoff com 
os Philadelphia 76ers, ao  
ganharem por 96-87. 

Depois de terem permitido 
que os Sixers anulassem uma 
grande vantagem e ganhas-
sem o primeiro jogo, a equipa 
de Orlando quase cometeu o 
mesmo “pecado” na segunda 
partida, mas assegurou a tem-
po a recuperação do conjun-
to de Filadélfia e ganharam 
por 96-87.

Dwyane Wade leva os 
Miami Heat à vitória

Surf

O português Tiago Pires 
foi ontem eliminado da 

terceira ronda do Estoril 
Quiksilver Pro, do circuito de 
qualificação de surf (WQS), 
depois de ter cometido uma 
interferência no último minu-
to do primeiro heat, na praia 
do Guincho, em Cascais. 
“Saca”, 24º do Circuito Mun-

dial ASP, liderava com duas 
ondas de 6,67 e 5,83 pontos, 
mas interferiu na manobra de 
um adversário, perdendo  
metade dos pontos da segun-
da melhor onda. 

 
Portugueses. Com o afasta-
mento de Tiago Pires,  
o segundo surfista do circui-
to mundial a ser eliminado 
depois do espanhol Aritz 
Aranburu, permanecem ape-
nas em prova os portugueses 
David Luís e Justin Mujica.

Erro de “Saca” coloca-o 
fora de competição

Chauncey Billups 
marcou 31 pontos 
para os Nuggets

TIAGO PIRES FOI INFELIZ

D
R

.. .

.. .

McLaren, Williams 
e Ferrari ainda 
longe do pódio

.. .
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várias equipas a clamar à FIA 
que esclareça da “legalida-
de” do difusor para saberem 
se também o põem em  
funcionamento.  
Já Briatore, patrão da 
Renault, sugere uma revolu-

ção: “a Fórmula 1 deveria ter 
um mesmo carro e as mes-
mas regras”. Face ao expos-
to, recomenda-se que todos 
os agentes da modalidade 
decidam, a alta velocidade, 
que regras querem para o 
futuro da modalidade. Mas 
sem ter de obrigar a 
Comissão Europeia, como 
em 2001, a forçar a FIA  
a repor a sã concorrência.

processo também por força 
de críticas (res)sonantes 
como as do piloto Fernando 
Alonso que disse não enten-
der a “necessidade de 
mudar constantemente as 
regras nesta modalidade”.  
Em todo o caso, anunciam- 
-se mudanças para a tem-
porada de 2010, “sem pos-
sibilidade de recurso”. A alta 
velocidade andam também 
equipas como Brawn GP, 
Toyota e Williams, a que 
não é alheio o uso de um 
difusor “milagroso”, nas 
palavras de Domenicali, 
Director da Ferrari, face à 
velocidade e fiabilidade que 
confere ao veículo. As três 
secções do regulamento 
técnico da modalidade que 
incidem sobre o uso do 
difusor apresentam lacunas 
sobre a forma, o volume e o 
tamanho exigidos, permitin-
do vantagens técnicas e 
desportivas que uma peça 
única ou com característi-
cas claras e uniformes não 
possibilitaria, e levando 

S
em a unanimidade 
requerida pelo artigo 
199.º do Código 

Desportivo Internacional,  
o Conselho Mundial da FIA 
preparava-se, a menos de 
20 dias do início da tempo-
rada de 2009, para imple-
mentar novas regras, 
nomeadamente aquela de 
que o campeão se decide 
não pelo número de vitórias 
mas sim de pontos. Mosley 
e Ecclestone suspenderam o 

Regras a “alta 
velocidade”

ALEXANDRE M. MESTRE* 
alm@plmj.pt
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O presidente do Grupo 
Desportivo Ericeirense, 

cujos bens estão a ser penho-
rados por dívidas do clube, foi 
ontem hospitalizado devido 
ao agravamento do seu esta-
do de saúde, após nove dias 
de greve de fome. 

“A greve de fome está sus-
pensa por ordem dos médi-
cos”, a mulher do dirigente, 
António Mano Silva, que deu 

Dirigente do Ericeirense põe fim  
à greve de fome por ordem médica 

Futebol

.. .

Maratona
A VI Maratona Anual João Paulo II junta, em Israel, 
atletas e peregrinos europeus, bem como israelitas  
e palestinianos, juntos pela paz no Médio Oriente

PELA PAZ 
GALI TIBBON/AFP

entrada na urgência do Hos-
pital São José onde esteve em 
observação e foi submetido a 
exames, antes de receber alta. 
 
Contra vontade. Lurdes 
Mano Silva afirmou que o ma-
rido “não queria, mas foi obri-
gado” a ir ao hospital, porque 
apresentava “valores baixos” 
de tensão arterial e glicemia, 
depois de ter assistido a um 

jogo particular de futebol,  
terça-feira à noite, entre  
a equipa de veteranos do  
Benfica e os seniores do 
Ericeirense, de solidariedade 
para com o dirigente. 

Segundo a mulher, os médi-
cos ficaram preocupados 
com o estado de alguns  
órgãos, “nomeadamente o fí-
gado”, e com a quantidade 
baixa de glóbulos brancos.

José Filipe Lima concluiu, 
ontem, a 1ª volta do Open 

Jeju Island, na Coreia do Sul, 
no grupo dos 78º classifica-
dos, com 72 pancadas, igua-
lando o Par do campo. 
 
Liderança. A prova é lidera-
da pelo neozelandês Mark 
Brown e pelo espanhol Gon-
zalo Fernandez Castano, 2º 
classificado do Open de Por-
tugal, que terminaram  com 65 
pancadas, sete abaixo do Par. 

O Open de Jeju Island é  
a primeira prova de José Fili-
pe Lima, depois da fraca pres-
tação no Open de Portugal.

Filipe 
Lima na 
Coreia 

Golfe

.. .

* Advogado em  
Direito do Desporto
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>Cinema
Filmes a 360 graus. 
Pela cúpula do Planetário 
de Espinho passam, de 
hoje a domingo, cerca de 
50 filmes projectados num 
ecrã de 360 graus. Uma 
tela gigante, que envolve 
toda a assistência, serve 
de base às exibições do 
primeiro Immersive Film 
Festival, dedicado ao cine-
ma do futuro e que prome-
te experiências únicas. 

sexta 

>Cultura

Dias da Música reúne 
os herdeiros de Bach 
>Dias da Música 
Centro Cultural de Belém 
Hoje, sábado e domingo 
A partir de €4,00

A
 ideia de que o legado 
deixado por Johann  
Sebastian Bach é infini-

to preside ao programa deste 
ano dos Dias da Música em 
Belém, de edição para edição a 
crescer em oferta e em procu-
ra. A esta altura, comparando 
com o período homólogo do 
último festival, já se venderam 
mais 10% dos bilhetes. 
 

Diversidade.  Até domingo, 
o CCB respira  música em 79 
concertos, direccionados a  
todos os públicos.  Nessa op-
ção pela variedade, os Dias da 
Música’09 vão ser feitos de no-
mes incontornáveis e jovens 
valores, de música erudita, mas 
também jazz e improvisada, 
sinfónicas, quartetos e duos. 
Entre a vasta oferta, um projec-
to em particular simboliza o es-
pírito deste terceiro programa. 
Chama-se As Lições de Bach e 
expressará bem que Bach con-
tinua, ao fim de 250 anos, a 
guiar e inspirar músicos e com-

POR: ANA FILIPA BALTAZAR 
abaltazar@meiahora.pt

Os melhores pequenos 
músicos e compositores  
de Portugal farão reviver  

o compositor alemão

IndieLisboa 
sempre a subir

>Festival

O melhor cinema independen-
te volta a mostrar-se em Lisboa 
em mais uma edição, a número 

>IndieLisboa 
Cinemas Londres,  
City Classic de Alvalade,  
São Jorge e Fórum Lisboa 
Até 3 de Maio

seis, do IndieLisboa, que ao lon-
go de dez dias apresentará, em 
cinco salas, mais de duas cen-
tenas e meia de títulos das mais 
variadas origens e inspirações. 
 
Heróis. Curtas e longas-me-
tragens cruzam-se na progra-
mação do festival, que em 2008 

registou uma adesão de 36 mil 
espectadores. Homenagens 
aos realizadores europeus 
Werner Herzog e Jacques No-
lot são um dos pratos fortes do 
Indie deste ano, merecendo 
uma secção exclusiva, intitula-
da Heróis Independentes. 

Do cineasta alemão, podem 
(re)descobrir-se muitos e bons 
títulos, como Fata Morgana, 
que passa hoje, às 22h00, no Fó-
rum Lisboa. Do francês, que es-
tará pessoalmente na capital 
portuguesa e, no próximo dia 1, 
conversará com cinéfilos e fãs, 
pode ver-se esta noite no Lon-
dres, a partir das 21h45, L’Arriè-
re-Pay.

Carlos Avilez encena 
Teixeira de Pascoaes

>Teatro

A Marina de Cascais serve pela 
primeira vez de palco para a re-
presentação de um espectácu-
lo de teatro. A peça, D. Carlos, 
é também ela uma estreia, sen-
do levada à cena pelo Teatro 
Experimental de Cascais cerca 
de 80 anos depois de ter sido 

>D. Carlos 
Marina de Cascais 
Qua. a dom., 21h30

escrita por Teixeira de Pas-
coaes. Anna Paula, Santos Ma-
nuel, João Vasco e Sérgio Silva 
são alguns dos 25 actores do 
elenco de D. Carlos, que retra-
ta o rei português, assassinado 
em 1908, como um artista. 
 
Cartaz. Encenação de Carlos 
Avilez, D. Carlos tem represen-
tações na Marina de Cascais 
até 17 de Maio.“Fata Morgana” para ver hoje

positores. Uma das maiores 
heranças de Bach foi o seu si-
gnificativo número de obras de 
carácter pedagógico, razão 
aproveitada para ir à descober-
ta dos seus aprendizes nas  es-
colas de música nacionais. 

Através de audições regio-
nais, buscaram-se os melhores 
pequenos músicos e composi-
tores do País e ei-los ao vivo e 
em directo, na Sala Amália Ro-
drigues, a fazer reviver o genial 
compositor alemão. 

 
Itinerários. Porque a oferta 
dos Dias da Música é muita, o 
CCB preocupou-se, entretan-
to, em facilitar as escolhas do 
público e criou cinco itinerá-
rios que categorizam, por 
tema, as actuações. Ninguém é 
obrigado a conhecer tudo e, as-
sim, é só optar por Viagem no 
Tempo (que percorrerá vários 
períodos da história da músi-
ca), Invulgar (concertos com 
formações e instrumentos me-
nos comuns), Espírito Livre 
(jazz e improvisação), Família 
(grandes mestres) e Românti-
co (para ver a dois).

>Festa
Tokyo e a intervenção. 
A discoteca Tokyo, no Cais 
do Sodré, adere ao espírito 
revolucionário a que a data 
se presta e a madrugada 
de hoje será ao som da 
música de intervenção: Ze-
ca Afonso, Sérgio Godinho, 
Manuel Freire, Adriano 
Correia de Oliveira e Faus-
to... Uma noite diferente 
do habitual, que arrancará 
por volta das 23h30.



>Didáctico
Aventura a bordo. A Torre 
de Belém organiza domingo 
uma actividade especialmen-
te dedicada ao público infan-
til, mas também aberta aos 
respectivos pais. A partir da 
leitura da história A Viagem 
de Nuno Tristão, o público vai 
ficar a conhecer como era a 
vida a bordo das naus nos sé-
culo XVI e daí poderá imagi-
nar e mesmo registar, por es-
crito, o seu diário de bordo.

domingo 

Em associação com o IndieLis-
boa, o espaço BES Arte & Fi-
nança, no Marquês de Pombal, 
exibe uma exposição sobre a 
vida e obra do realizador ale-
mão Werner Herzog, um dos 
homenageados deste ano do 

>Werner Herzog 
Espaço BES & Finança 
A partir de hoje

Vida e obra de Herzog 
tema para exposição

>Inauguração

A inauguração da nova livraria 
Ler Devagar é marcada por um 
amplo programa cultural de 
quatro dias, com lançamentos 
de livros, performances, deba-
tes, poesia e arte. Das 12h00 às 
02h00, não faltará animação 
nem livros, uma vez que a li-
vraria irá oferecer mais de 100 
mil títulos a preços simbólicos.

>Ler Devagar 
Lx Factory 
Até domingo

Nova Ler Devagar abre 
em ambiente de festa

>Livraria

Doce Stacey no 
Museu do Oriente 

>Jazz

A cantora americana Stacey 
Kent volta a Portugal com as 
canções do álbum Breakfast 
on the Morning Tram, editado 
em Setembro de 2007 pela 
Blue Note e que, além de um 
sucesso de vendas, lhe valeu 
inúmeros prémios, como o 
Grammy para a Voz de Jazz do 
ano. Aos habituais standards, 
Stacey junta neste álbum can-
ções de Serge Gainsburg ou 
Vinicius de Moraes e aventu-
ra-se em vários originais.

>Stacey Kent 
Museu do Oriente 
Hoje, 21h30

festival de cinema indepen-
dente. Realizador, produtor e 
argumentista, Werner Herzog 
é uma das maiores referências 
do cinema contemporâneo. 
 
Livro. Com entrada livre, a ex-
posição é inaugurada pelas 
19h00, com o lançamento da 
edição portuguesa do livro  
Sinais de Vida - Werner Her-
zog e o Cinema. Entrada livre.

Joana Vasconcelos presente

D
R

>Feira
Mercado animado. O su-
cesso da primeira edição di-
tou o regresso do Mercadinho 
dos Clérigos à Rua Cândido 
dos Reis, no Porto. Sábado,  
a partir das 14h00, muitas  
antiguidades, livros e discos 
usados, produtos biológicos, 
gastronomia e peças de autor 
(seja artesanato urbano ou 
objectos decorativos), para 
ver, comprar ou provar. A tudo 
isto se juntará muita música.

sábado 

PUB

>25 de Abril 
Lisboa 
Hoje e sábado

25 de Abril por 
toda a cidade

>Programa

“Grândolas”, por Bernardo 
Sassetti e Mário Laginha

>Ciclo

A Casa da Música reflecte so-
bre o significado do termo re-
volução num ciclo que decor-
re entre hoje e o dia 2 de Maio. 
Para começar, a actriz, realiza-
dora e cantora Maria de Me-
deiros sobe  ao palco para um 
concerto dedicado às canções 
de protesto do Maio de 68.  
A seguir, a Orquestra Nacional 
do Porto e o coro Vocasolisten 
Stuttgard tocam Sinfonia, de 
Luciano Berio, sobre a luta  
pelos direitos civis nos EUA.

Casa da 
Música 
disseca 
revolução
>Música e Revolução 
Casa da Música 
Hoje, 21h00

Ao vivo

Fado

Meio Minuto

“Deus. Pátria. Rev.” 
para ver no Porto

Parlamento oferece 
serenata coimbrã 

A passagem de mais um 25 
de Abril também será assi-
nalada no Cabaret Maxime, 
na Praça da Alegria. Hoje, às 
23h30, o palco é dos Irmãos 
Catita e do seu concerto 
especial 35 de Abril Sempre! 
A noite de amanhã estará a 
cargo de uma dupla impro-
vável: Mário Mata & Gimba, 
que recordarão canções 
emblemáticas como Não há 
Nada p’ra Ninguém.

“35 de Abril Sempre” 
no Cabaret Maxime

As famosas serenatas de 
Coimbra, ponto de honra da 
vida estudantil daquela cida-
de, descem até Lisboa e esta 
noite, a partir das 21h30, 
enchem de emoção a 
Assembleia de República.  
Os lisboetas estão todos 
convidados para uma noite 
de fados, canção de 
Coimbra e guitarradas  com 
o grupo Despertar. Uma cha-
mada de atenção para o fac-
to da lotação da serenata se 
limitar à capacidade da sala.

Espectáculo

Recordar Zeca Afonso 
no Theatro Circo
A vida e obra de José 
Afonso, apresentada sob a 
forma do musical Zeca 
Canta Zeca, é o espectáculo 
escolhido pelo Theatro 
Circo, de Braga, para evocar 
os 35 anos do 25 de Abril  
de 1974. No ano em que se 
cumprem 22 anos sobre  
a morte do cantor e compo-
sitor simbolicamente mais 
associado à revolução,  
este espectáculo tem lugar 
hoje, às 22h00.

O Teatro Carlos Alberto rece-
be, hoje e sábado, Deus. 
Pátria. Revolução, obra de 
teatro musical construída 
com canções e hinos repre-
sentativos dos tempos da 
ditadura e da revolução  
de Abril. Criado por Luís 
Bragança Gil e Luísa Costa 
Gomes, é composta por 15 
quadros onde se recuperam e 
“recontextualizam” temas de 
José Afonso e canções popu-
lares do tempo da ditadura.

Musical

Cristalina  
e refinada

>Familiar
Concerto comentado. 
A Fundação Gulbenkian 
propõe domingo mais um 
programa de música dedi-
cado à família. O composi-
tor Alexandre Delgado es-
tará no Grande Auditório, 
às 16h00, para comentar 
um concerto em que serão 
interpretadas sinfonias  
de Mozart e Stravinski.  
Giancarlo Guerrero dirige  
a Orquestra Gulbenkian.

Largo Camões, Jardim da  
Estrela e Jardim de São Pedro 
de Alcântara são alguns dos 
espaços contemplados no 
programa que a Câmara de 
Lisboa preparou para marcar, 
hoje e amanhã, o dia 25 de 
Abril. Workshops e várias  
iniciativas de rua, como  
o Microfone Aberto, aberto a 
textos, poemas e palavras de 
ordem, compõem o progra-
ma, que hoje contará com os 
pianistas Bernardo Sassetti  
e Mário Laginha ao vivo, 
pelas 23h00 no Jardim de  
São Pedro de Alcântara.
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>Descobrir

Com a cerimónia 
do chá

Sancha Trindade sancha.descobrir@gmail.com 

Não precisaria de rever os textos de Wenceslau de Moraes para confirmar que o culto do chá 
tem a virtude de mitigar a sede e de potenciar o organismo às elaborações do pensamento. 
Com a mais luxuosa linha de tratamentos capilares de sempre e com a chegada da Les Conte 
de Thé, numa das lojas mais trendy da capital, estendo-me ainda à beleza da cidade de  
Quioto, onde dormem os mais bonitos jardins do Mundo.

>Profundo
Meio século após o nasci-
mento da marca em Tó-
quio, a visão revolucionária 
de Shu Uemura continua em busca 
do expoente máximo da beleza.  
A de um dos dinossauros da maquilha-
gem mundial, acaba de lançar a Shu Ue-
mura Art of Hair, uma fusão perfeita da 
expressão artística, inteligência da na-
tureza e integridade da ciência. A linha, 
com fórmulas tecnologicamente avan-
çadas, os melhores e mais preciosos in-
gredientes de origem natural, compara 
os tratamentos de cabelo a um proces-
so artístico de um pintor. Com inspira-

ção na cerimónia 
do chá, que no Japão  

simboliza o protótipo  
da precisão, estética e filoso-

fia da busca constante da perfeição, as 
Cerimónias de Beleza Shu Uemura Art 
of Hair utilizam instrumentos que real-
çam a sofisticação da marca e tornam o 
momento único: o shampoo é aplicado 
com uma esponja luxuosa, enquanto os 
tratamentos são aplicados com um pin-
cel ultra. A cerimónia inclui a mais subli-
me massagem ao couro cabeludo, pes-
coço, ombros e mãos, inspirada no 
shiatsu e todos os gestos e massagens 

que se vão sucedendo obedecem a um 
cerimonial de 50 minutos, inesquecível.  
 
 
Tratamentos Shu Uemura 
Inês Pereira Aviz 
R. Pedro Homem de Melo, 
401 - Edifício Aviz, Porto 
Tel. 22 610 90 53 | www.inespereira.com 
Seg. a Sáb., 009h00–20h00 
 
Rouge 
R. Braamcamp, 13 - 3º, Lisboa 
Tel. 213 156 145 | www.rouge.pt 
Ter. a Sex., 09h00-20h00. Sáb., 09h00-18h00
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>A cidade encantada

>Escapadelas | Quioto

Considerada o centro cultural do Japão e com 
uma beleza única, a cidade  de Quioto vale  
a viagem pelos seus templos budistas, moradas 
de culto Xínto, pelos seus palácios, jardins  
e edifícios poupados na Segunda Guerra Mundial. 
Sendo uma das cidades mais bem preservadas 
de todo o Japão, não deixe de visitar os famosos 

The Screen Hotel 
Shimogoryomaecho, 640-1 

Nakagyo-ku, Quioto, 

 Japão 

www.the-screen.jp 
www.pref.kyoto.jp 
A partir € 390

>Exclusivo
Uma das referências mundiais do chá chega  
a Lisboa em exclusivo ao Epicurista, um dos  
pólos mais dinâmicos e cool hunter da cidade.  
Com uma criação aromática de infusões  
criteriosamente seleccionadas, a Les Contes  
de Thé criada, pelo incontornável Olivier-Langlois, 
apresenta mais de 150 variedades de chá.  
Naturais e importados da China, Índia  
ou Ceilão, o convite gourmet a uma viagem  
dos sentidos, apresenta-se numa selecção  
de trilogias irresistíveis.

PUB

pavilhões, o monte Arashiyama, a zona de Gion  
e os canais que atravessam algumas das suas 
ruas mais antigas. Para continuar a viver o sonho, 
uma boutique de luxo, onde nenhum detalhe 
é deixado ao acaso, faz as maravilhas a quem 
aprecia pequenos hotéis de charme. 
 

Les Contes de Thé 
Epicurista 
Rua do Instituto Industrial, 7H Lisboa 
Tel. 21 393 3900 
Seg a Sáb 10h – 19h30
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Morto (M/12) - 14h10, 16h30, 19h10, 21h30, 00h00 
Um Amor de Perdição (M/12) - 13h20, 15h00, 
16h45, 18h30, 20h15, 22h00, 00h30 
UCI CINEMAS EL CORTE INGLÉS 
T. 707 232 221    Isto é Inglaterra (M/12) - 
11h30 (Dom. ),  14h15, 16h30, 19h05, 21h45, 00h10 
Louca por Compras (M/12) - 11h30 (Dom.), 
14h10, 16h35, 21h35 (Exc. 4ª), 00h05 Milk ( M/12) - 
19h00 Dupla Sedução (M/12) - 11h30 (Dom.), 
14h05, 16h40, 21h55, 00h30 O Leitor (M/16) - 
19h15 Appaloosa (M/12) - 11h30 (Dom.), 14h15, 
16h45, 21h40 (Exc. 3ª), 00h10 Vicky Cristina 
Barcelona (M/12) - 19h10 Ele Não Está 
Assim Tão Interessado (M/12) - 11h30 
(Dom.), 14h00, 16h35, 19h10, 21h45, 00h25 
Monstros vs. Aliens VP ( M/4) - 11h30 (Dom.), 
14h05, 16h05, 18h05, 20h05 (Exc. 4ª), 00h10 Um 
Amor de Perdição ( M/12) - 22h05 (Exc. 4ª), 
23h55 Max & Companhia VP (M/4) - 11h30 
(Dom.), 14h00, 15h45, 17h30  Quem Quer Ser 
Bilionário? (M/12) - 19h15, 21h50, 00h20 
Coração de Tinta (M/12) - 11h30 (Dom.),  14h05 
Linha de Passe (M/16) -  16h40, 19h10, 21h55 
(Exc. 4ª), 00h20 The International - A 
Organização (M/12) - 11h30 (Dom.), 14h05, 
16h30, 19h05, 21h50, 00h25 Che - O Argentino 
(M/12) - 11H30 (Dom.), 15h00,  21h30 Che - 
Guerrilha (M/12) -  18h00, 00h15 Gran Torino 
(M/12) - 11h30 (Dom.),  14h10, 16h40, 19h05, 21h40, 
00h10 Knowing -Sinais do Futuro (M/12) - 
11h30 (Dom.),  14h00, 16h35, 19h00, 21h30, 00h05 
Velozes e Furiosos (M/12) - 11h30 (Dom.), 
14h05,  16h20, 19h00, 21h35, 00h20  Um 
Segredo Muito Nosso (M/12) - 11h30 (Dom.), 
14h00, 16h25, 19h15, 21h45, 00h00 
ZON LUSOMUNDO ALVALÁXIA 
T. 707 246 362  Knowing - Sinais do 
Futuro (M/12) - 13h10, 16h00, 18h40, 21h30, 00h10 
The International – A Organização (M/12) - 
13h00, 15h40, 18h30, 21h10, 23h50 As Ruínas 
(M/16) - 13h20, 15h30, 17h40, 21h50, 00h05 Velozes 
e Furiosos (M/12) - 13h15, 15h50, 18h20, 21h20, 
00h00 Loira Ambiciosa (M/12) - 13h25, 15h35, 
17h50, 21h00 (Exc. 2ª e 3ª), 23h30 Appaloosa 
(M/12) - 13h30, 16h10, 18h55, 21h45, 00h20 Os 
Estranhos (M/12) - 21h15, 23h25 Monstros vs. 
Aliens (M/6) - 10h45 (Sáb. e Dom.), 13h00, 15h15, 
17h30, 21h05, 23h20 Ele Não Está Assim Tão 
Interessado (M/12) - 13h05, 16h00, 18h50, 21h40, 
00h25 Che – Guerrilha (M/12) - 12h50, 15h50, 
18h40, 21h35 (Exc. 3ª), 00h20 Dupla Sedução 
(M/12) - 13h05, 15h45, 18h35, 21h20 (Exc. 4ª), 00h10 
Che - O Argentino (M/12) - 12h55, 15h55, 19h00, 
22h00 Hotel para Cães (M/4) - 11h00 (Sáb. e 
Dom.), 13h15, 15h40, 18h00 
ZON LUSOMUNDO AMOREIRAS 
T. 707 246 362   Monstros vs. Aliens  (M/6) - 
11h00(Dom.), 13h20, 15h30, 18h, 21h, 23h30 Velozes 
e Furiosos (M/12) - 13h00, 15h50, 18h20, 21h20, 
23h50 Knowing - Sinais do Futuro (M/12) - 
13h30, 16h10, 19h, 21h40, 00h15 Max & 
Companhia  (M/6) - 13h40, 16h, 17h50, 19h40 
Gran Torino (M/12) - 21h45, 00h20 Ele Não 
Está Assim Tão Interessado (M/12) - 13h00, 
15h40, 18h30, 21h30, 00h10 Um Segredo Muito 
Nosso (M/12) - 13h50, 16h20, 18h50, 21h10, 23h20 
Louca por Compras (M/12) - 12h50, 15h20, 

18h10 Quem Quer Ser Bilionário? (M/12) - 
20h50, 23h40 
ZON LUSOMUNDO COLOMB0 
T. 707246 362   As Ruínas (M/16) - 13h25, 16h15, 
18h55, 21h45, 00h25 Max & Companhia (M/6) - 
11h00 (Dom.), 12h55, 15h20, 17h10, 19h00 Loira 
Ambiciosa (M/12) - 21h55, 00h15 Os 
Estranhos (M/16) - 13h00, 15h15, 18h50, 21h50, 
23h55 Knowing - Sinais do Futuro (M/12) - 
12h45, 15h30, 18h25, 21h30, 00h20 Velozes e 
Furiosos (M/12) - 13h10, 15h50, 18h35, 21h10, 23h50 
The International – A Organização (M/12) - 
12h40, 15h20, 18h00, 21h05, 00h05 Coração de 
Tinta (M/12) - 13h15, 16h05, 18h30 Dupla 
Sedução (M/12) - 21h15, 00h00  Louca por 
Compras (M/12) - 13h05, 16h10, 18h40, 21h40, 
00h10 Ele Não Está Assim Tão 
Interessado (M/12) - 12h35, 15h25, 18h15, 21h20, 
00h15  Monstros vs. Aliens (M/6) - 11h00 
(Dom.), 13h20, 15h40, 18h20, 21h00, 23h30 
ZON LUSOMUNDO VASCO DA GAMA 
T. 707 246 362   Knowing - Sinais do 
Futuro (M/12) - 13h00, 15h45, 18h35, 21h20, 00h05 
The International – A Organização (M/12) - 
13h10, 16h00, 18h45, 21h50, 00h25 Loira 
Ambiciosa (M/12) - 12h50, 15h20, 17h35, 19h40, 
21h45, 00h15 Monstros vs. Aliens  (M/6) - 
11h00 (Dom.), 12h55, 15h15, 17h25, 19h30, 21h40, 
23h55 Velozes e Furiosos (M/12) - 13h15, 15h40, 
18h20, 21h30, 00h10 Max & Companhia (M/6) - 
11h00(Dom.), 13h05 Louca por Compras (M/12) 
- 15h55, 18h30, 21h25, 00h00 
 
Porto 
MEDEIA CIDADE DO PORTO 
T. 226009164  Almoço de 15 de Agosto 
(M/12) - 13h50, 15h50, 17h50, 19h50, 21h50 The 
International - A Organização (M/12) - 
14h30, 17h00, 19h30, 22h00 La Caja - Quatro 
Mulheres e Um Morto (M/12) - 14h10, 16h40, 
19h05, 21h30 Linha de Passe (M/16) - 14h10, 
16h35, 19h00, 21h30 (Exc. 5ª) Ma’s Sin (M/12) - 
21h30 (Só 5ª) 
ZON LUSOMUNDO DOLCE VITA 
T. 707 246 362   Velozes e Furiosos (M/12) – 
13h30, 16h00, 18h45, 21h30, 00h10 Gran Torino 
(M/12) – 13h40, 16h20, 19h05, 21h50, 00h20 
Monstros vs. Aliens (M/6) – 11h00 (Sab. e Dom.) 
13h10, 15h20, 17h30, 19h40, 22h00, 00h05 
Knowing - Sinais do Futuro (M/12) – 12h50, 
15h30, 18h20, 21h10, 24h00 The International - 
A Organização (M/12) – 13h25, 16h10, 18h55, 
21h40, 00h25 Ele Não Está Assim Tão 
Interessado (M/12) – 13h00, 15h40, 18h35, 21h20, 
00h15 Dupla Sedução (M/12) – 14h20, 17h00, 
20h00, 22h50 
 
Matosinhos 
ZON LUSOMUNDO NORTESHOPPING  
T. 707 246 362  O Leitor (M/12) - 14h15, 17h30, 
21h20, 00h20 Knowing - Sinais do Futuro 
(M/12) - 12h40, 15h40, 18h40, 21h50, 00h45 
Velozes e Furiosos (M/12) - 13h10, 16h00, 18h50, 
21h40, 00h30 Louca por Compras (M/12) - 
13h40, 16h30, 19h30, 22h10, 00h40 Ele Não Está 
Assim Tão Interessado (M/12) - 14h00, 17h10, 
21h30, 00h35 Max & Companhia (M/6) - 11h00 

(Sáb. e Dom.), 14h30, 16h40, 19h00 Marley & Eu 
(M/6) - 21h10, 23h50 The Internacional - A 
Organização (M/12) - 13h20, 16h10, 19h10, 22h00, 
00h50 Monstros vs. Aliens (M/4) - 10h40 (Sáb. 
e Dom.), 13h00, 15h30, 18h00, 21h00, 23h30 
 
Vila Nova de Gaia 
UCI ARRÁBIDA  T. 217 981 420 
Monstros vs Aliens 3D VP (M/4) - 14h25 (Exc. 3ª 
e 4ª),  16h45, 19h05, 21h25 (Exc. 3ª e 4ª), 00h05 (Exc. 
3ª e 4ª) Ele Não Está Assim Tão 
Interessado (M/12) - 13h45 (Exc. 3ª e 4ª), 16h25, 
19h15, 22h05, 00h50 As Ruinas (M/16) - 14h15 
(Exc. 3ª e 4ª), 16h35, 19h00, 21h35, 00h20 Isto é 
Inglaterra (M/12) - 14h20 (Exc. 3ª e 4ª), 16h55, 
19h25, 22h00, 00h35 Che - O Argentino (M/12) - 
15h10, 21h15 Che - Guerrilha (M/12) - 18h10, 
00h15 Linha de Passe (M/12) -  14h10 (Exc. 3ª e 
4ª), 16h30, 19h10, 21h40, 00h25 Max & 
Companhia VP (M/4) - 14h00 (Exc. 3ª e 4ª), 15h50, 
17h50, 19h50 O Leitor (M/16) -  21h45, 00h30 
Appaloosa (M/12) -  14h05 (Exc. 3ª e 4ª), 16h50, 
21h55, 00h30 Os Homens do Soul (M/12) - 
19h30 Marley & Eu (M/6) - 14h10 (Exc. 3ª e 4ª), 
16h45, 19h20 (Exc. 3ª), 22h00 (Exc. 3ª), 00h35 Gran 
Torino (M/12) - 13h50 (Exc. 3ª e 4ª), 16h15, 18h50, 
21h25, 00h00 Louca por Compras (M/12) - 
14h15 (Exc. 3ª e 4ª), 16h40, 19h10, 22h50, 00h20 
Dupla Sedução (M/12) - 13h50 (Exc. 3ª e 4ª), 
16h25, 19h10, 21h55, 00h45 Um Segredo Muito 
Nosso (M/12) - 14h25 (Exc. 3ª e 4ª), 16h55, 19h30, 
22h05, 00h35 Quem Quer Ser Bilionário? 
(M/12) - 13h55 (Exc. 3ª e 4ª), 16h25, 19h05, 21h45, 
00h25 Velozes e Furiosos (M/12) - 13h50 (Exc. 
3ª e 4ª), 16h15, 18h50, 21h30, 00h15 The 
International - A Organização (M/12) - 13h55 
(Exc. 3ª e 4ª), 16h30, 19h10, 21h45, 00h25 
Monstros vs. Aliens VP (M/4) - 14h05 (Exc. 3ª e 
4ª), 16h20, 18h45 Underworld - A Revolta 
(M/16) - 21h05, 00h00 Coração de Tinta (M/12) - 
14h00 (Exc. 3ª e 4ª), 16h20, 18h50, 21h20 Street 
Fighter: A Lenda de Chun-Li (M/12) - 00h20 
A Namorada do Meu Melhor Amigo 
(M/12) - 14h10 (Exc. 3ª e 4ª), 16h30 Os Estranhos 
(M/12) - 19h00, 21h15, 00h05 Knowing - Sinais 
do Futuro (M/12) - 13h55 (Exc. 3ª e 4ª), 16h40, 
19h25, 22h10, 00h50 
ZON LUSOMUNDO GAIASHOPPING 
T. 707 246 362  Os Estranhos (M/16) - 12h55, 
15h00, 17h10, 19h20, 22h00, 00h10 (Sex. e Sáb.) 
Hotel para Cães (M/4) - 10h45 (Sab. e Dom.) 
13h25 Loira Ambiciosa (M/12) - 16h05, 18h50, 
21h00, 23h10 (Sex. e Sáb.) Monstros vs. Aliens 
(M/4) - 11h00 (Sáb. e Dom.) 13h30, 16h00, 18h20, 
20h50, 23h20 (Sex. e Sáb.) Velozes e Furiosos 
(M/12) - 13h05, 15h50, 18h40, 21h40, 00h40 (Sex. e 
Sáb.) Knowing - Sinais do Futuro (M/12) - 
13h00, 15h40, 18h30, 21h30, 00h30 (Sex. e Sáb.) 
Louca por Compras (M/12) - 13h10, 15h30, 
18h10, 21h50, 00h20 (Sex. e Sáb.) As Ruinas (M/16) 
- 12h50, 15h10, 17h30, 21h10, 23h30 (Sex. e Sáb.) 
Monstros vs. Aliens  (M/4) - 10h40 (Sáb. e 
Dom.) 13h00 Marley & Eu (M/6) - 15h15, 17h50, 
20h30, 23h30 (Sex. e Sáb.) Max & Companhia 
(M/4) - 10h50 (Sáb. e Dom.) 12h40 Coração de 
Tinta (M/12) - 14h30, 16h50, 19h10, 21h40, 00h15 
(Sex. e Sáb.)

Lisboa 
CINEMACITY CAMPO PEQUEN0 
PÇ. TOUROS  T. 217 981 420 
Knowing - Sinais do Futuro (M/12) - 12h00 
(Sáb., Dom. e Fer.),  14h30, 16h55, 19h20, 21h50, 00h10 
The International - A Organização (M/12) - 
11h30 (Sáb., Dom. e Fer.), 14h00, 16h20, 19h05, 21h30, 
23h55 Monstros vs. Aliens VP (M/4) - 11h35, 
13h50, 16h10, 18h25, 21h10, 23h35 Velozes e 
Furiosos (M/12) - 11h40 (Sáb., Dom. e Fer.),  13h55, 
16h15, 19h00, 21h45, 00h00 Louca por Compras 
(M/12) - 11h50 (Sáb., Dom. e Fer.),  14h20, 16h35 
Dupla Sedução (M/12) - 18h45, 21h20, 23h50 
Coração de Tinta (M/12) - 11h55 (Sáb., Dom. e 
Fer.),  14h15 Marley & Eu (M/6) - 16h30  Gran 
Torino (M/12) -  19h30, 22h00, 00h20 Monstros 
vs. Aliens VO (M/6) - 12h05 (Sáb., Dom. e Fer.), 

14h10 Quem Quer Ser Bilionário? (M/12) - 
19h15 Ele Não Está Assim Tão Interessado 
(M/12) - 16h40, 21h35, 00h15 Um Segredo 
Muito Nosso (M/12) - 11h35 (Sáb., Dom. e Fer.), 
13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40, 23h45  
 CINEMACITY CLASSIC ALVALADE 
 T. 218 413 040 Festival Indie Lisboa  (salas 1 
e 3) Appaloosa (M/12) - 11h40 (Sáb., Dom. e Fer.), 
14h10 Gran Torino (M/12) - 16h40, 19h00, 21h40, 
00h00 (Sex., Sáb. e vesp. Fer.)  A Lenda de 
Despereaux  VP (M/4) - 11h35  Che - Guerrilha 
(M/12) - 13h40, 16h15, 21h30, 00h05 (Sex., Sáb. e vesp. 
Fer.) Quem Quer Ser Bilionário? (M/12) - 
18h50 
LONDRES  T. 707 220 220 
 Indie Lisboa 2009  
MEDEIA FONTE NOVA  T. 217 145 088  

Quem Quer Ser Bilionário? (M/12) -  14h20, 
16h40, 19h15, 21h45 Almoço de 15 de Agosto 
(M/12) -  14h30, 16h30, 19h00, 21h30 Che - 
Guerrilha (M/12) - 19h25  Che - O Argentino 
(M/12) - 14h10, 16h50, 22h00 
MEDEIA KING  T. 218 480 808  
Almoço de 15 de Agosto (M/12) -  14h00, 
16h00, 18h00, 20h00, 22h00, 00h30 (6ª, Sáb. e 2ª)  A 
Mulher Sem Cabeça (M/12) - 13h45, 15h45, 
17h45, 19h45, 21h45, 00h15 (6ª, Sáb. e 2ª) Histórias 
de Cabaret (M/16) - 14h15, 16h30, 19h00, 21h30, 
00h00 (6ª, Sáb. e 2ª) 
MEDEIA MONUMENTAL T. 213 142 223 
Almoço de 15 de Agosto (M/12) - 13h50, 
15h40, 17h40, 19h40, 21h40, 00h15 O Leitor (M/16) 
- 14h00, 16h30, 19h00, 21h30  Appaloosa (M/12) - 
00h00 La Caja - Quatro Mulheres e Um 

Sexta 
 
rtp1 
19:05 O Preço Certo 20:00 Telejornal 
21:00 Antes Pelo Contrário 
21:15 Pai à Força 22:00 Duelo Final 
23:00 As Ilhas Desconhecidas 
00:15 Filme: Cowboys do Espaço 
 
rtp2 
19:00 A Alma e a Gente  19:45 Zig Zag 
20:45 Todos Contra o Chris 21:15 Grandes 
Livros  22:00 Jornal 2 + Cartaz 2 22:40 Dia D 
 
sic 
19:00 Nós Por Cá 20:00 Jornal da Noite 
21:30 ‘Tá a Gravar 23:00 Caminho das Índias 
00:00 Podia Acabar o Mundo 00:45 Mentes 
Criminosas 01:45 CSI Nova Iorque 
 
tvi 
18:15 Morangos com Açúcar 20:00 Jornal 
Nacional – 6ª feira 21:30 Euromilhões 
21:45 Concerto Espelho de Água 
22:00 Flor do Mar 23:00 Feitiço de Amor 
00:00 Olhos nos Olhos 00:45 Filme: Bitten

Televisão

>Almanaque

Cinema

Sudoku Grau de dificuldade: ••

Capitães de Abril

RTP1 - SÁBADO, 17:15

Domingo 
 
rtp1 
19:15 Futebol: Liga Sagres: FC Porto x V. Setúbal 
21:10 Telejornal  21:45 As Escolhas de Marcelo 
Rebelo de Sousa  22:15 Conta-Me Como Foi 
23:15 Domingo Desportivo 01:15 Mundial 2010 - 
Magazine  01:45 Automobilismo: Rali da 
Argentina 02:45 Filme: O Dragão Ataca 
 
rtp2 
19:30 A Alma e a Gente  20:00 Os Simpsons 
20:20 Chronos  21:00 2050 O Clima do Futuro 
22:00 Jornal 2 + Cartaz 2  22:30 Câmara Clara 
23:50 Britcom  00:50 Onda-Curta 
 
sic 
18:15 Filme a Definir 20:00 Jornal da Noite 
21:00 Grande Reportagem SIC 
21:45 ‘Tá a Gravar 23:15 Filme a Definir 
 
tvi 
18:00 Filme a Designar 20:00 Jornal Nacional 
21:00 Equador 22:00 Uma Canção Para Ti 
00:45 Casos da Vida 

Sábado 
 
rtp1 
17:15 Filme: Capitães de Abril 19:00 Vila Faia 
20:00 Telejornal  21:00 A Voz do Cidadão 
21:15 Vozes Que Abril Abriu  00:15 No Dia Em 
Que... Salgueiro Maia Saiu À Rua 01:15 Futebol: 
Liga Sagres (Resumos) 01:45 Perto de Casa 
 
rtp2 
07:00 Dia D  21:45 A Hora da Sorte 
22:00 Jornal 2 + Cartaz 2  22:40 Filme: O 
Milagre Segundo Salomé  00:40 Filme: A Balada 
da Praia dos Cães  02:30 Euronews 
 
sic 
20:00 Jornal da Noite  21:30 ‘Tá a Gravar 
22:30 Atreve-te a Cantar 
23:45 Guiness, o Mundo dos Recordes 
00:45 Toma Lá Dá Cá 
 
tvi 
20:00 Jornal Nacional  21:30 Flor do Mal 
22:30 Feitiço de Amor 23:30 Olhos nos Olhos 
00:15 Filme: American Pie Apresenta – A Corrida 
dos Nudistas

Orgulho & Preconceito

SET - DOMINGO, 21:45

24 de Abril é o 114º dia: faltam 251 para acabar o ano. Lua minguante

PUB
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>Arena

H
annah Montana é um  
sucesso de bilheteira dos 
Estados Unidos e Miley 

Cyrus está disposta a fazer  
o mesmo na Europa. A actriz e 
cantora da Disney esteve em  
Madrid na estreia do filme, ba-
seado na série de televisão. A pe-

POR: MARIA NOBRE 
mnobre@meiahora.pt

>Por esse Mundo fora

>”So long” Las Vegas
Sir Elton John disse adeus a Las Vegas! 
O cantor britânico esteve cinco anos com  
o seu show na cidade do pecado e agora  
chegou altura de partir para outras aventuras! 
O piano vermelho vai para outras paragens  
e uma delas é Portugal, o estádio do Restelo  
vai receber Elton a 27 de Junho.  
Isto se ele não se arrepender e fugir!

lícula esteve várias semanas no 
número um das tabelas e agora 
também a banda sonora chega 
ao topo da tabela Billboard. 

Tudo no que esta miúda mexe 
transforma-se em ouro! Durante 
a sua estada na Europa, Miley, de 
16 anos, foi a Itália e, como é mui-
to católica, foi ao Vaticano, acom-
panhada pela família. A pequena 

actriz - que promete continuar 
por muitos anos no showbiz - 
aproveita para tirar fotografias  
divertidas! Claro que também os 
paparazzi a apanharam e regis-
taram o momento! Só quem fal-
tava era o namorado, de 20 anos 
e modelo de roupa interior.  
Parece que os pais da menina não 
o deixaram ir...
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>Bom gosto só 
para mulheres
Goste-se ou não, é inegável que Marilyn Manson 
tem bom gosto no que toca às mulheres. Após  
a rainha do burlesco Dita Von Teese, o excêntrico 
cantor namora com a actriz Evan Rachel Wood, 
depois de algum tempo separados, onde se disse 
que a rapariga esteve envolvida com Mickey 
Rourke. Bom, a verdade é que voltaram, mas 
Marilyn não esteve com Evan na estreia do novo  
filme de Woody Allen, Whatever Works, no  
festival de cinema Tribeca, em Nova Iorque.
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>Expo Xangai

Propulsão asiática 
 
Para chinês ver... e conduzir  
Os construtores chineses não param de evoluir. Veja-se 
o caso dos novos Chery QQ e Haima ME, pequenos 
citadinos de reduzido preço e estética apelativa 

BMW 
 
F1 dá uma ajuda  
Sintomático da 
importância que o Salão 
de Xangai começa a ter 
na indústria automóvel, 
foi a presença de Nick 
Heidfeld no stand da 
alemã BMW. O piloto da 
equipa BMW-Sauber de 
Fórmula 1 viajou até à 
China para dar uma 
“mãozinha” no 
lançamento do novo 
X5M, um bólide equipado 
com um bloco V8 capaz 
de gerar 555 cavalos 

Passagem  
de modelos

Passagem  
de modelos
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C
onsiderado, até aqui, um 
salão secundário pela in-
dústria automóvel, o cer-

tame automóvel de Xangai, na 
China, ganhou, repentinamente 
(por culpa da crise económica 

que tem afectado todos os mer-
cados tidos como “maduros”), 
uma inusitada importância, ou 
não fosse já o mercado chinês 
aquele onde mais automóveis 
se vendem, a nível mundial. 
Apesar do número de carros per 
capita ser ainda um terço da 
média mundial (equivalendo-se 

aos níveis de consumo dos  
Estados Unidos em 1925 e do  
Japão em 1965), o mercado chi-
nês cresceu em média 20% por 
ano ao longo da última década, 
“obrigando” até a exclusiva  
e exclusivista Porsche a apre-
sentar em Xangai o Panamera, 
o seu mais recente modelo. 

Híbridos 
 
Pensar no ambiente 
Outrora inimigos da China, 
o Japão não quer, agora, 
perder a “carruagem” do 
mais emergente mercado 
asiático. Denotando 
preocupações ecológicas,  
a Toyota levou a Xangai um 
modelo híbrido que se pode 
ligar à tomada eléctrica 
para carregar baterias, 
enquanto que a Honda faz 
uma demonstração da sua 
tecnologia híbrida com um 
modelo cortado, 
literalmente, ao meio 

A
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Montra tecnológica 
 
Quantos watts tem o seu carro? Nestas coisas dos certames 
automóvel, os construtores fazem questão de “abrir” o respectivo livro 
de inovações tecnológicas. Foi o caso da chinesa Brilliance, que 
apresentou um concept-car  eléctrico com portas duplas de correr 

POR: HUGO LOURENÇO 
hlourenco@meiahora.pt
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