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Vários roteiros para  
se entreter neste 
fim-de-semana 
fora da praia 

Arena. Jennifer Aniston 
está apaixonada de 
novo e prova que o seu 
casamento com Brad Pitt 
é já coisa do passado 15» 

Desporto. No golfe  
os velhos ensinam  
os “jovens turcos” 
que respetinho 
é muito  
bonito 
10» Mundo. Alemanha quer 

garantia energética de 
Medvedev num contexto 
de crise nas relações  
bilaterais entre os dois  
gigantes da Europa 6» 

Economia. China 
continua a crescer  
quando o resto  
do Mundo luta 
com o pior da 
recessão  
8» 

Este ano muita coisa vai 
estar em jogo durante a 
famosa “silly season”
Calendário eleitoral faz com que este Verão a nível 
político seja bem mais decisivo que outros 3»

Eleições

Entre a bela Foz do Douro 
e o Atlântico em Cascais

>Esplanar bem 
neste Verão

12»
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Portugal. 4»

Caso Freeport

Lopes da 
Mota requer 
um processo 
público

PUB
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Ibex 35               10,93% 
Ouro                      5936,5 
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Dow Jones      5-0,15% 
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Meteo

Em artigo de opinião publicado no Expresso, 
Manuel Alegre questiona e critica a falta de con-
vergência política por parte da esquerda, afir-
mando designadamente: “A direita sabe o que 
quer: quer poder. E não tem os pruridos da es-
querda, une-se para o conquistar.” O artigo sus-
cita alguns comentários. 
 
Por um lado, não me parece que a conquista do 
poder pelo poder seja algo que se possa apre-
sentar como um fim que se esgota em si mes-
mo. Pode sê-lo para a direita política, nunca para 
quem se reivindica seriamente de esquerda. 
Uma convergência à esquerda tem necessaria-
mente de assentar em projectos políticos e en-
carar o poder como o meio para os concretizar. 
 
Por outro lado, não se pode distribuir salomo-
nicamente as responsabilidades da impossibi-
lidade que Manuel Alegre aponta para uma con-
vergência das esquerdas. É manifesto que uma 
tal convergência só será possível se os partidos 
que a promovam, para além de se reivindica-
rem da esquerda, estiverem dispostos a concre-
tizar no poder políticas de esquerda. E o PS, no-

meadamente com o Governo de José Sócrates, 
demonstrou que não é essa a sua prática.  
Comprovam-no, por exemplo, o código laboral, 
as alterações introduzidas na segurança social 
pública, os ataques ao acesso universal e gratui-
to ao SNS, as mãos largas para salvar os ban-

queiros em contraponto com as unhas de fome 
para o subsídio de desemprego, ou a defesa do 
ultraliberal Tratado de Lisboa e o apoio a um li-
beral convicto para a presidência da Comissão 
Europeia. Manuel Alegre devia sabê-lo bem, 
porque recusa concorrer às legislativas nas lis-

tas do PS liderado por José Sócrates e não se coí-
be de dizer que o problema não é “só de estilo, 
mas de pessoas e de políticas” e “não se comba-
te o liberalismo ultra com o liberalismo suave”. 
 
Por último, a desejável convergência das  
esquerdas não se compadece com pretensos  
patriarcas das mesmas nem com tentações  
hegemónicas do PS. Provavelmente necessita 
de uma maior alteração da correlação de forças 
no seu seio. E certamente exige um inequívoco 
“acordar” do PS para a esquerda. Porque não 
será viável uma qualquer convergência das es-
querdas enquanto a “esquerda de poder imi-
ta(r) o poder de direita”, para citar Manuel  
Alegre. Esse é o dilema que os socialistas têm 
de resolver. Enquanto o não fizerem não podem 
carpir que o PS está condenado a garantir a 
governabilidade “através do bloco central ou 
com o apoio do CDS”: não se trata de uma con-
denação mas de uma opção política voluntária 
e desejada. 
 
 
*Economista

Opinião

17 JulhoSexta-feira 
Convergência, mas para quê? 

A desejável convergência das 
esquerdas não se compadece 
com pretensos patriarcas das 
mesmas nem com tentações 
hegemónicas do Partido Socialista

MAIS UMA CONDENAÇÃO 
PELO GENOCÍDIO RUANDÊS 
 
Tharcisse Renzaho,  
o ex-presidente da câmara 
da capital ruandesa de 
Kigali, foi condenado a 
prisão perpétua. Tudo 
porque o Tribunal Penal 
Internacional para o 
Ruanda deu como prova-
do o seu envolvimento no 
genocídio de 1994 no país.

Figuras
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Globetrotter

Yesterday, in especially spi-
neless and despicable fashion, a 
friend of mine was murdered. 
She was Natasha Estemirova, 50, 
the head of the Chechnya office 
of the human rights organisation 
Memorial, and one of the bra-
vest people in Russia. For many 
years – and despite repeated 
death threats – Estemirova 
struggled to expose the brutality 
of state security forces whose at-
tempts to root out separatist re-
bels in Chechnya were accom-
panied by wholesale terror [...]. 
Leia mais em 
www.guardian.co.uk

Chechnya’s peace  
is built on murder

  
REINO UNIDO

Miguel Góis, Record

“Para todos os efeitos, Cristiano Ronaldo  
não é português – ele conjuga a ética do 
trabalho de um japonês com a moral sexual 
de uma islandesa.”

Palavras
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Q
uando se é deputado  
na oposição, passamos 
grande parte do tempo  

a opormos. Quero que a minha 
última crónica antes do Verão 
seja dedicada a uma proposta: 
reduzir o IVA na restauração.  
O Sector da Restauração é cons-
tituído por uma esmagadora 
maioria de Micro, Pequenas  
e Médias Empresas, familiares, 
estáveis, com várias gerações de 
actividade, com uma profunda 
cultura económica e financeira 
de utilização de capitais próprios. 
A crise tem sublinhado  
as dificuldades destas empresas, 
colocando muitas vezes  
em risco a sua existência. A nível 
internacional a situação de crise 
deste sector de actividade tem 
levantado inúmeras preocupa-
ções. Assim, a União Europeia 
(UE) declarou a restauração 
como actividade de mão-de-
obra intensiva, ficando assim 

reunidas as condições para que 
os Estados-membros da UE apli-
quem uma redução da taxa do 
IVA aos serviços de restauração, 
taxa essa que deverá ficar defini-
da num valor entre os 5 e 15%. A 
França, presidida por Sarkosy, foi 
o 1º país a fazê-lo. Em Portugal, a 
taxa de IVA praticada no sector é 
de 12%. No entanto, esta taxa 
está cinco pontos acima da pra-
ticada em Espanha (7 %) e, 
assim, é um dos fortes entraves 
à competitividade face ao país 
vizinho. O diferencial de 5% na 
taxa de IVA relativamente a 
Espanha tem obrigado ao encer-
ramento e à deslocalização de 
muitas empresas do sector. 
Importa também salientar que 
este sector, é responsável por 
mais de 50% do total das recei-
tas turísticas do País. Podemos 
desde já, aplicar a taxa reduzida 
aos restaurantes, o que nos 
potenciará, de novo, padrões 
equivalentes à nossa vizinha 
Espanha, tornando o nosso pro-
duto turístico mais competitivo. 
Esta é a proposta do CDS.

Restauração 

PEDRO MOTA SOARES 
Deputado 

 

A SITUAÇÃO DE CRISE 

DESTE SECTOR TEM 

LEVANTADO INÚMERAS 

PREOCUPAÇÕES 

CDS-PP

reduzido as desigualdades  
sociais e os índices de pobre-
za desde 2005, assim como 
portador de um programa 
eleitoral que promete não só 
manter como desenvolver es-
sas mesmas políticas sociais. 

 
Auxílio. Além das já referi-
das medidas parafiscais e fis-
cais de apoio à classe média, 
o porta-voz do PS, João Tiago 
Silveira, sublinhou que as me-
didas de auxílio aos mais des-
favorecidos serão parte prio-
ritária do programa eleitoral, 
que será aprovado dia 24 em 
Comissão Política e apresen-
tado publicamente a 25. 

si um profundo insulto aos 
comunistas que ao longo  
de décadas se bateram pela  
liberdade, pela democracia, 
alguns dos quais pagando 
com a própria vida”, conside-
rou ontem o dirigente comu-
nista Vasco Cardoso. 

-ministro, José Sócrates, nas 
intervenções que fez ao longo 
dos últimos quatro anos. 

Até às eleições de Setembro, 
o PS tenciona apresentar-se 
ao eleitorado como promotor 
de políticas sociais que terão 

Programa eleitoral 
inclui apoios para  
a classe média 

Eleições

O PSD de Ferreira Leite tem Julho e Agosto para  
dar o tudo por tudo se quiser chegar ao poder

TUDO OU NADA 
JOAO RELVAS / LUSA 

PS e PSD dão o pontapé de 
saída para um Verão quente
Com as legislativas à porta os principais partidos políticos ultimam as estratégias. Segundo 
especialistas, crise, emprego e grandes investimentos vão estar no centro das atenções

O
Verão está aí e este  
ano espera-se que seja 
tudo menos silly. Com 

as eleições legislativas à por-
ta – a 27 de Setembro –, PS e 
PSD vão travar durante Julho 
e Agosto duras batalhas polí-
ticas, batalhas essas decisivas 
para o futuro dos dois parti-
dos e das caras por trás deles: 
José Sócrates e Manuela Fer-
reira Leite. 

Para o politólogo Adelino 
Maltez, os líderes das duas for-
ças políticas ainda não têm 
uma estratégia bem definida. 
No entanto, avança que segui-
rão o rumo que os estudos de 
opinião “que só eles possuem” 
ditarem. “Sócrates ainda não 
sabe se vai ser um animal feroz 
ou um Guterres II, já Ferreira 
Leite ainda não decidiu se vai 
suspender a democracia ou se 
opta por ser uma tecnocrata 
em consonância com Cavaco 
Silva”, ironiza o especialista 
ouvido pelo Meia Hora. 

 
Populismo vs  intimidade. 
Mas de uma coisa o professor 
universitário tem a certeza: os 
estilos dos dois líderes são bas-
tante distintos. O primeiro-mi-
nistro “é um político de palan-
que, ao género de Santana  
Lopes”, e Ferreira Leite “não 
entra neste tipo de teatro”, 
aliás, afirma o politólogo, a 
presidente social-democrata 

“sabe que só existe se conse-
guir intimidade com o eleitor”, 
optando assim, “por um tipo 
de teatro diferente, mais ao gé-
nero de Teixeira dos Santos”. 

 
Ataques. Já quanto ao estilo 
da campanha, Adelino Maltez 
entende que os ataques que 
desde há umas semanas têm 
sido uma constante entre os 
dois principais partidos “vão 
suavizar-se”, notando que a  
líder laranja já voltou mesmo 
à famosa “gestão do silêncio”. 
A mesma opinião é partilhada 
pelo também politólogo José 
Bourdain, para quem “tudo vai 
ficar mais soft”. “O PSD teve 
um estilo mais suave na cam-
panha das europeias e o PS 
mais agressivo e os resultados 
disso estão à vista”, revelou. 

Por isso, o analista político 
entende que os socialistas 
vão optar por um “estilo mais 
calmo, o que até já se começa 
a notar uma vez que abdica-
ram de alguns diplomas”, 
como o Presidente da Repú-
blica havia pedido. 

Mas quando se fala de temas 
dominantes na campanha,  
José Bourdain não tem dúvi-
das de que “a crise económica, 
o emprego, os grandes investi-
mentos e as questões sociais” 
serão as grandes estrelas, uma 
vez que são temas caros aos 

portugueses. E aqui, não hesi-
ta em dizer que o “PSD sairá 
vencedor, porque o partido 
está forte”. Já Maltez não vai 
em prognósticos e apenas afir-
ma que em caso de vitória com 
maioria relativa, Ferreira Leite 
saberá lidar melhor com a si-
tuação do que Sócrates, pois  
é-lhe mais fácil “fazer acordos 
interpartidários”. 

POR: MARIA NOBRE 
mnobre@meiahora.pt

PCP 

O PCP considerou “in-
sultuosa, antidemocráti-

ca e fascista” a proposta de 
proibição do comunismo no 
projecto de revisão constitu-
cional do PSD/M, sugerida 
por Alberto João Jardim, ins-
tando a direcção nacional  
a demarcar-se da iniciativa. 

 
Insulto. “O carácter insul-
tuoso, antidemocrático e fas-
cista da proposta revelam em 

Proibição do comunismo 
é “antidemocrática” 

Ferreira Leite terá 
mais facilidade em 
fazer acordos 
interpartidários

.. .

PS 

O PS quer centrar a dis-
cussão das eleições legislati-
vas nas políticas sociais, área 
em que pretende traçar uma 
linha de demarcação face  
ao PSD, e na promessa de  
aumento do poder de compra 
da classe média. 

“Estratégia é escolher o ter-
reno em que se vai combater” 
- esta foi uma das frases mais 
vezes repetida pelo primeiro-

Políticas sociais dão 
mote para as eleições
.. . Comunistas dizem 

que proposta  
é “insultuosa”

Agenda 

24 
Ainda durante este mês PS e 
PSD vão andar em digressão

PS reúne para dar os últimos 
retoque à lista de candidatos a 
deputados para as legislativas

21 
PSD faz campanha com o seu 
“Fórum Portugal de Verdade”, 
sobre as desigualdades no País

23 
A iniciativa social-democrata 
decorre novamente a 23, desta 
feita discute-se agricultura

Estilo 2

“Ferreira Leite  
só existe se 
conseguir 
intimidade  
com o eleitor”
ADELINO MALTEZ, POLITÓLOGO  

Estilo 1

“Sócrates  
é um político  
de palanque”
ADELINO MALTEZ, POLITÓLOGO
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Portugal

Investimento
45 municípios participam, 
num investimento de ME

Cerca de 45 municípios viram 
ontem os seus projectos apro-
vados, o que representa um 
investimento total de  milhões 
de euros. Aqui grande parte do 
investimento chega do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER)

Autarca 
acusa MP 
de fazer 
“pactos”

Caso Isaltino 

O presidente da Câmara 
de Oeiras, Isaltino Morais, 

acusou ontem o Ministério 
Público (MP) de ter sido “per-
meável a certas influências do 
PSD” ao longo do julgamento 
em que o autarca é arguido. 

“O MP pactua com os meus 
detractores políticos e foi per-
meável a certas influências do 

PSD. Fico muito preocupado 
com a justiça portuguesa. 
Como é que é possível em 
Portugal assistir ao MP que 
temos”, disse Isaltino Morais, 
perante o colectivo de juízes. 
 
Satisfeito. À saída do julga-
mento, o autarca escusou-se  
a concretizar as acusações, 
adiantando apenas estar “sa-
tisfeito com o final do julga-
mento”, onde considerou não 
ter ficado provado qualquer 
crime por si praticado. 

Política de 
cidades útil 
para relançar 
economia

Regiões

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Regio-

nal, Rui Baleiras, afirmou  
ontem, em Coimbra, que a  
política de cidades é “muito 
importante” para estimular o 
relançamento da actividade 
económica. 

Foram ontem assinados con-
tratos de financiamento que 
dizem respeito aos projectos 
aprovados no âmbito das 
“Parcerias para a Regeneração 
Urbana” e das “Redes Urba-
nas para a Competitividade e 
Inovação” e abrangem 54 mu-
nicípios da região Centro.

Edil de Oeiras está 
“preocupado” com 
a justiça nacional 

.. .

.. .

S
ou das poucas pessoas 
neste País que respeita 
o trabalho da 

Autoridade para a Segurança 
Alimentar e Económica.  
A acção da ASAE é essencial  
à protecção dos direitos  
dos consumidores. Ninguém 
se opõe ao encerramento de 
restaurantes com cozinhas 
imundas e supermercados 
que vendem carne podre.  
No entanto, a minha estima 
é posta à prova sempre que 
este respeitável organismo 
ensandece. Por exemplo, 
quando prende pessoas em 
rusgas a feiras, proíbe o uso 
de colheres de pau nos res-
taurantes ou escrutina bolas 
de Berlim nas praias.  
Os excessos da ASAE cor-
rem agora o risco de ser con-
siderados inconstitucionais.  
O Tribunal da Relação consi-
derou que o organismo não 

podia funcionar como uma 
polícia criminal. Ou seja,  
não tinha poderes para fazer 
detenções nem escutas  
telefónicas. Se o Tribunal 
Constitucional confirmar a 
decisão da Relação, muitos 
dos casos da competência 
da ASAE vão deixar de ter 
qualquer validade e as deci-
sões podem vir a ser anula-
das. Independentemente 
dos casos bem resolvidos  
ou absurdos protagonizados 
pela ASAE, a sua acção foi 
posta em causa. Concorda 
com a existência deste  
organismo tal como existe?  
No caso de ser inconstitucio-
nal, deverá todo o trabalho  
ir para o lixo? Que caso da 
ASAE achou mais ridículo  
e qual lhe pareceu o mais 
bem resolvido?

ASAE

Rádio Blogue 

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

 

CONCORDA COM  

A EXISTÊNCIA DESTE 

ORGANISMO TAL  

COMO EXISTE? 

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

go Contributivo “enferma de 
vários problemas que vão 
acrescentar crise à crise eco-
nómica que o país já tem”. 

Na sua opinião esta “não é a 
altura para penalizar com mais 
carga e com mais impostos” 
vários sectores da sociedade.

Líder do Eurojust quer a 
publicidade do processo

O
presidente do Euro-
just quer que o proces-
so Freeport seja torna-

do público. O anúncio foi fei-
to pelo seu advogado, Maga-
lhães e Silva, com a garantia 
de que o ministro da Justiça, 
Alberto Costa, vai ser teste-
munha de defesa no processo 
disciplinar instaurado a Lo-
pes da Mota. 

 
Reputação. Magalhães e 
Silva anunciou a intenção de 
apresentar, ainda ontem, um 
requerimento ao Procura-
dor-Geral da República, Pin-
to Monteiro, para que torne 
público todo o processo, na 

sequência do apelo oral que 
já lhe tinha lançado na quar-
ta-feira. 

“A confidencialidade do 
processo está a ser usada para 

denegrir a reputação e a ima-
gem” de Lopes da Mota, sub-
linhou o advogado. 

A lei prevê a confidenciali-
dade do processo, mas para o 
advogado do magistrado 

“nada impede uma interpre-
tação restritiva da lei”. Por ou-
tras palavras, defende: “Con-
fidencialidade sim, mas quan-
do cumpra o objectivo para 
que foi instituída, isto é,  
defender e fazer respeitar a 
reputação do arguido.” 

“Se a confidencialidade  
estiver a servir para denegrir 
em vez de proteger, então é 
preferível”, acrescentou. 
 
Faz sentido. Quanto à inclu-
são do ministro da Justiça  
Alberto Costa como testemu-
nha de defesa de Lopes da 
Mota, Magalhães e Silva sub-
linhou fazer “todo o sentido”. 

Enquanto o melindroso processo avança, a vida continua calma e serena lá para as bandas do Freeport, em Alcochete. 
Apesar de toda a má publicidade que o complexo comercial está a ter, os clientes continuam a chegar para fazer compras

O CENTRO DA POLÉMICA 
LUÍS ANICETO

Advogado diz que 
nada impede uma 
“interpretação 
restritiva da lei”

Caso Freeport 

Defesa de Lopes da Mota questiona confidencialidade das investigações e 
quer contornar a lei no processo que já tem Alberto Costa como testemunha 

Portugal
País vai preparar e projectar 
dois contingentes na guerra

Uma aeronave C-130 de apoio 
às Presidenciais de Agosto no 
Afeganistão; e uma companhia 
análoga à que operou naquele 
teatro de guerra entre Agosto 
de 2005 e Julho de 2008, com 
um efectivo de 170 militares, 
reforço da guarnição em 2010 

Parlamento

O CDS-PP apelou ontem 
ao Presidente da Repúbli-

ca para que vete o Código 
Contributivo e que verifique a 
inconstitucionalidade da nova 
Lei de Execução de Penas, dois 
diplomas que estão prestes a 
ser votados no Parlamento. 
 
Problemas. Numa confe-
rência de imprensa na Assem-
bleia da República, Paulo Por-
tas afirmou que o novo Códi-

CDS-PP apela ao veto  
do Código Contributivo
.. .O Governo aprovou uma 

despesa de 13,745 milhões 
de euros para suportar finan-
ceiramente o envio de dois 
contingentes militares portu-
gueses para o Afeganistão no 
âmbito da operação da ISAF 
(International Security Assis-
tance Force), a força multina-
cional que actua naquele ter-
reno sob comando da NATO, 
que há muito vinha a pedir  
reforços aos seus membros.

Forças Armadas

Não é altura para 
mais impostos, diz 
Paulo Portas

13,74 milhões de euros a 
caminho do Afeganistão
.. .

Suspeitas 

18 
Maio 

Processo disciplinar a Lopes 
da Mota foi instaurado a

Costa é uma das cerca de 20 
testemunhas do presidente 
do Eurojust, organismo euro-
peu de cooperação judiciária.
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Diplomacia 

Meio Minuto

TC rejeita criação do 
Partido da Liberdade

Presidente da Estónia 
de visita a Portugal 
O presidente da República 
da Estónia, Toomas Hendrik 
Ilves, realiza na próxima 
semana uma visita de traba-
lho a Portugal, a convite do 
chefe de Estado português 
Cavaco Silva, participando 
num jantar-palestra organi-
zado pela Universidade 
Católica Portuguesa. 

Lisboa 

Radares detectaram 
446 mil infracções 
Os radares fixos de controlo 
de velocidade em Lisboa,  
em funcionamento há dois 
anos, registaram desde  
Ju lho de 2007 mais de  
446 mil infracções, revelam 
números da Polícia Municipal. 

O Tribunal Constitucional 
anunciou ontem que rejeitou 
por unanimidade o pedido 
de criação do Partido da 
Liberdade pelo facto de a 
nova formação política  
apresentar irregularidades  
e “disposições estatutárias 
não conformes a exigências 
constitucionais e legais”. 

Partidos 

Autárquicas 

O social-democrata Luís 
Filipe Menezes vai apre-

sentar hoje, ao final da tarde, 
a sua recandidatura à presi-
dência da Câmara de Gaia. 

Presidente da autarquia 
desde 1997, Menezes avança 
agora com a campanha “Gaia 
na frente”, onde terá como 

Luís Filipe Menezes vai 
avançar para o “tetra”

PUB

principal rival, o socialista 
Joaquim Couto. 

 
Demissão. O terceiro man-
dato de Menezes fica marca-
do pela saída da liderança  
nacional do PSD, cargo que 
abandonou em Abril de 2008, 
dando lugar a Ferreira leite. 

O vice-presidente do PSD 
José Pedro Aguiar-Bran-

co acusou ontem o presiden-
te da Câmara Municipal de 
Lisboa, António Costa, de ter 
feito uma “soma aritmética” 
incoerente com Helena Rose-
ta para se manter no poder. 
 
Momento. No intervalo de 
uma sessão do “Fórum Portu-
gal de Verdade” do PSD, num 
hotel de Lisboa, Aguiar-Bran-
co foi questionado pelos jor-
nalistas sobre a inclusão da 
vereadora eleita pelo movi-

mento “Cidadãos por Lisboa” 
Helena Roseta na lista de  
António Costa. 

O vice-presidente social- 
-democrata  considerou  
assim, que a candidatura do 
PS, encabeçada por António 
Costa, “vai andando ao sabor 
do momento, tentando jun-
tar aquilo que lhe permita 
manter-se no poder”.

Costa fez “soma 
aritmética”

Câmara de Lisboa

Socialista quer 
“manter-se no 
poder”, acusa PSD

.. .

.. .

3 milhões de vacinas

Educação 

O Ministério da Educa-
ção anulou o reposicio-

namento na carreira de 120 
docentes e pediu-lhes que de-
volvessem o aumento salarial 
recebido devido a essa pro-
gressão, verbas que variam 
entre 1.500 e sete mil euros. 
 
Pedido aceite. Um dos pro-
fessores explicou que, após 
concluírem a licenciatura 
pela Escola Superior de Edu-
cação de Fafe, em Agosto de 
2008, os docentes, que já exer-
ciam no ensino básico com o 
grau de bacharel, pediram, 
nos termos da lei, o reposicio-

namento na carreira, com  
a consequente subida de es-
calão. O pedido, explicou o  
docente, foi aceite pelo Minis-
tério da Educação. 

Quase um ano depois, a Di-
recção-Geral dos Recursos ou 
o reposicionamento com o  
argumento de que a inscrição 
na licenciatura ocorreu em 

Fevereiro de 2007 e não no  
começo do ano lectivo e pe-
diu a devolução do dinheiro 

À margem desta polémica, 
sindicatos e tutela reuniram-
-se ontem para iniciar a revi-
são do modelo de avaliação. 

Gripe A 

O Governo aprovou  
ontem uma verba de 45 

milhões de euros para aquisi-
ção de três milhões de vacinas 
contra a gripe A, correspon-
dentes a seis milhões de  
doses, que deverão estar  
disponíveis até Janeiro. 

A resolução foi apresentada 
pela ministra da Saúde, Ana 

Jorge, no final do Conselho de 
Ministros. 
 
Grátis. “Vamos poder ter ca-
pacidade de vacinar gratuita-
mente todos os grupos consi-
derados de riscos, numa altu-
ra em que as vacinas já este-
jam disponíveis para serem 
utilizadas”, disse a ministra. 

Revisão do modelo 
de avaliação está  
a ser discutida

Progressões nulas

NUM FUTURO PRÓXIMO...

LU
SA

.. .

.. .

Passo atrás 

120
Ministério anulou o reposi-
cionamento na carreira para 

docentes que tinham subido  
à categoria de professor titular
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Mundo

H
á um mês, um alto fun-
cionário da Direcção 
Geral das Políticas 

Externas da Comissão Euro-
peia, responsável na área das 
relações com a Ásia, veio a 
Portugal ouvir algumas insti-
tuições académicas que  
pensam e ensinam Relações 
Internacionais e Ciência Po-
lítica. No fim, a razão verda-
deira da visita lá se percebeu: 
o novo director-geral é um 
português, João Vale de 
Almeida, que sai directo de 
chefe de gabinete de Durão 
Barroso. O burocrata veio, 
ouviu, terá tomado umas 
notas e, ao regressar, o mais 
provável é que escreva o que 
já pensava sobre o assunto, 
mas dizendo que esteve em 
Portugal. O episódio vale, pois, 
não pelo que foi mas pelo que 
representa. Até à eleição de 
Durão Barroso, ser-se portu-
guês nas instituições comuni-
tárias era vagamente exótico. 
Havia alguns funcionários 
destacados, gente que entrou 
logo em 1986 e a seguir, mas 
no essencial Portugal não  
disputava nem representava 

poder. Com a chegada de 
Barroso a situação mudou. 
Ser-se português é menos 
excêntrico, há portugueses 
onde antes não havia, sobre-
tudo nos gabinetes, e há, por 
isso mesmo, mais acesso à 
informação, mais conheci-
mento. Isso, muito mais do 
que pensar que Durão nos 
pode arranjar uns financia-
mentos extra, ou que se lhe 
pode meter uma cunha para 
esta ou aquela situação, é que 
é a verdadeira vantagem para 
Portugal de ter Barroso na 
Comissão Europeia. O proble-
ma europeu do nosso país é a 
periferia, uma questão cultu-
ral, mental, de atitude. Vamos 
ter, com toda a probabilidade, 
mais cinco anos de Barroso. 
Depois, esta oportunidade 
acaba-se. Quem sabe aprovei-
tar, sabe, quem não sabe, fica 
irremediavelmente a perder. 

Efeito Barroso

HENRIQUE BURNAY* 
Consultor em Assuntos Europeus

MAIS CINCO ANOS DE 

BARROSO. QUEM SABE 

APROVEITAR, SABE, E 

QUEM NÃO SABE PERDE

Bruxelas

*Jornalista, trabalha hoje junto 
da União Europeia 

Durão 
Barroso 
reeleito em 
Setembro

UE

Reunidos ontem em Es-
trasburgo os líderes dos 

diferentes grupos políticos do 
Parlamento Europeu acorda-
ram votar o nome do futuro 
presidente da Comissão Eu-
ropeia no dia 16 de Setembro, 
que tudo aponta seja o dia da 
reeleição de Durão Barroso, 
mas que ainda tem de apre-
sentar e discutir o programa 
para um segundo mandato 
com os eurodeputados. 

 
Apoios. Os chefes de Estado 
e de governo dos 27 chegaram 
a acordo, em Junho, por una-
nimidade, para reconduzir 
Durão Barroso no cargo de 
presidente da CE por mais 
cinco anos, tendo formaliza-
do a indigitação na semana 
passada. Barroso tem o apoio 
da maioria conservadora em 
Estrasburgo.

Gás 

A Comissão Europeia 
(CE) apelou ontem aos 

Estados-membros para que 
assegurem reservas alternati-
vas de gás, o mais tardar até 
2014, que lhes permitam fazer 
face a um eventual corte do 
principal fornecedor da Euro-
pa, a Rússia. 

 
Normas. O executivo euro-
peu considera que, embora a 
UE esteja numa situação vul-
nerável em matéria de segu-
rança energética, os países 
membros precisam de um 
prazo para se adaptarem,  
razão pela qual fixou 2014 
como data limite.

Minoria socialista 
gostaria de adiar 
voto até Outubro

CORTE EM RISCO IMEDIATO

D
R

.. .

CE apelou 
à garantia 
de reservas 
alternativas
.. .

PUB

mental Memorial na repúbli-
ca russa da Tchetchénia, cri-
me que mereceu declarações 
de indignação de vários go-
vernos estrangeiros, em par-
ticular de países ocidentais. 

O ministro dos Negócios 
Estrangeiros alemão, Frank- 

O
presidente russo che-
gou ontem a Munique 
para um encontro 

com a chanceler alemã sobre 
as relações económicas bila-
terais num contexto de crise 
mundial e na segurança  
energética europeia. Angela 
Merkel recebeu Dmitri Med-
vedev no Castelo de Schleis-
sheim, nos arredores daquela 
cidade do sul da Alemanha. 

A segurança energética  
europeia, designadamente do 
fornecimento de gás, muito 
dependente da Rússia, num 
contexto em que se perspec-
tiva uma nova crise entre este 
país e os vizinhos da Ucrânia, 
com pagamentos à Rússia em 
atraso, estará no centro das 
atenções dos dois dirigentes. 
 
Qui pro quo. O encontro 
ocorre um dia depois do  
assassínio da activista russa 
dos direitos humanos Natalia 
Estemirova, representante  
da organização não-governa-

Alemanha

Angela Merkel aponta o caminho da segurança 
energética para a Europa a Dmitri Medvedev

A LESTE DO PARAÍSO 
MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Presidente russo chega a Munique 
para dar garantias sobre energia
Medvedev encontrou-se com Merkel para tratar do comércio bilateral, mas Berlim quer garantias 
de que os problemas entre a Rússia e Ucrânia não voltam a paralisar a Europa com falta de gás

Encontro ocorre 
um dia depois do 
assassínio de uma 
activista russa

-Walter Steinmeier, condenou 
“com a maior firmeza” o as-
sassínio da activista, distin-
guida com importantes pré-
mios de direitos humanos. 

A presidência sueca da 
União Europeia também emi-
tiu um comunicado conde-
nando o “assassínio brutal” e 
apelou “às autoridades russas 
para que tentem determinar 
quem foi o responsável”. 

 
Denúncias. Dmitri Medve-
dev declarou-se “indignado 
com o crime”, embora a orga-
nização Memorial tenha res-
ponsabilizado o presidente 
tchetcheno pró-russo, Ram-
zan Kadyrov, pelo assassínio 
da activista. 

Galardoada com vários  
prémios, Natalia Estemirova, 
que denunciava as atrocida-
des na Tchetchénia com o 
apoio de Moscovo, foi encon-
trada com tiros na cabeça e no 
peito, horas depois de ter sido 
raptada.

Negócios
Comércio germano-russo 
registou quebras em 2009

Uma das questões a abordar 
no âmbito deste encontro  
é a compra da construtora 
automóvel Opel, filial da norte-
-americana General Motors, 
pelo fabricante de componen-
tes canadiano Magna e pelo 
banco russo Sberbank
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de amanhã na Costa Rica”, 
mas que os dois campos (o 
seu e o de Zelaya), já têm as 
respectivas delegações. Uma 

A primeira companhia 
aérea que faz voos só para 

animais - Pet Airways, EUA - 
fez quarta-feira a primeira via-
gem. A companhia, fundada 
pelos norte-americanos Alysa 
Binder e Dan Wiesel, dois  
defensores dos animais.  

Wiesel afirmou que “a 
maioria dos animais viajam 
no porão dos aviões e são tra-
tados como se fossem merca-
doria”, pelo que decidiu fun-
dar a Pet Airways.

transparentes”, de modo a 
que os resultados reflictam a 
vontade do povo afegão. 

O presidente Hamid Karzai 
parte como favorito para re-
validar o seu mandato numas 
eleições em que entram mais 
40 candidatos, entre eles o ex-
-ministro dos Negócios Es-
trangeiros, Abdulá Abdulá. 

 
Cooperação. Por outro lado, 
a Índia e o Paquistão, potên-
cias nucleares cujas relações 
se deterioraram após os aten-
tados de Bombaim de 2008, 
comprometeram-se a coope-
rar contra o terrorismo. 

Os primeiros-ministros in-
diano, Manmohan Singh, e pa-
quistanês, Yusuf Raza Gilani, 
“afirmaram a sua determina-
ção para combater o terroris-
mo e cooperar com esse fim”.

A
secretária de Estado 
norte-americana es-
tendeu a mão aos tali-

bã que estiverem prontos a re-
nunciar à violência, apoiando 
a oferta de diálogo do presi-
dente afegão Hamid Karzai. 

“Os nossos aliados e nós 
combatemos no Afeganistão 
porque os talibã protegem a 
Al-Qaeda e dependem do seu 
apoio, coordenando por  
vezes as suas actividades”,  
declarou Hillary Clinton no 
Council of Foreign Relations, 
de Washington, DC. 

“E hoje, com os nossos alia-
dos afegãos, estamos prontos 
para cumprimentar qualquer 
pessoa que apoie os talibã e 
que renuncie à Al-Qaeda, de-
posite as armas e deseje par-
ticipar na sociedade livre e 
aberta que prevê a constitui-
ção afegã”, concluiu. 

 
Presidenciais. Entretanto, o 
Conselho de Segurança da 
ONU apelou para que as elei-
ções presidenciais de 20 de 
Agosto sejam “livres, justas e 

“Compreendemos 
que nem todos  
os que combatem 
apoiam a Al-Qaeda” 

Hillary Clinton pisca 
o olho aos talibã
Seguindo as pisadas de Obama, secretária de Estado dos 
EUA estende as mãos a todos que “renunciem à violência”

Afeganistão

EUA

Primeira classe só para 
animais na Pet Airways

PAUSA PARA UM COMÍCIO 
ENTRE A GUERRA E ELEIÇÕES
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COMBATE SEM TRÉGUAS
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Novo presidente 
foi designado após 
exílio de Zelaya

.. .

Eleições

20
Presidenciais no Afeganistão 
terão lugar daqui a um mês

de Agosto próximo, com mais 
de 40 candidatos, sendo Hamid 
Karzai o favorito à vitória

Irão

As caixas negras do Tu-
polev-154 da companhia 

russo-iraniana Caspian Airli-
nes, que se despenhou quarta-
-feira no norte do Irão, fazen-
do 168 mortes, foram encon-
tradas, mas em mau estado. 

 “Os nossos peritos estão 
actualmente a examinar os 
meios para explorar estas 
duas caixas negras para co-
nhecer as razões do acidente 

do avião”, declarou Ahmad 
Majidi, do Ministério dos 
Transportes do Irão. 

Se necessário, “as caixas ne-
gras serão enviadas para o 
país onde o avião foi construí-
do [Rússia]”, acrescentou.

Peritos abrem caixas 
negras do Tupolev
.. .

Exclusivo
Serviço aéreo exclusivo entre 
algumas cidades principais

Os voos para animais de esti-
mação começaram entre Nova 
Iorque, Washington, Chicago, 
Denver e Los Angeles, com 
cada viagem de ida e volta por 
250 dólares (180 euros), valor 
semelhante ao que as compa-
nhias aéreas convencionais 
praticam para os bichos

Honduras

O presidente de facto  
das Honduras, Roberto 

Micheletti, diz-se disposto a 
renunciar ao poder se o pre-
sidente destituído, Manuel 
Zelaya, não regressar. 

Micheletti acrescentou que 
“não se deslocará pessoal-
mente à reunião de mediação 

Micheletti disposto a sair

Colômbia

O conflito na Colômbia, 
que envolve exército, 

guerrilhas e narcotraficantes, 
provocou, em 2008, a desloca-
ção forçada de cerca de 380 

mil pessoas, segundo relató-
rio da Amnistia Internacio-
nal. O país permanece na se-
gunda posição neste domínio, 
com o Iraque, atrás do Sudão.

Narcotráfico e guerrilha 
aumentam refugiados 

.. .

.. .

primeira reunião, sexta-feira 
passada, foi inconclusiva. 

 
Insurreição.  Micheletti pe-
diu à população “que não se 
envolva em acções violentas”, 
após o apelo lançado por Ze-
laya “à insurreição do povo” 
contra as novas autoridades.

O aparelho é um dos 
“bestsellers” da 
aeronáutica russa

Irão

Meio Minuto

Guterres indignado 
com assassínio

Demite-se director  
da energia atómica
O director da Organização 
Iraniana de Energia Atómica, 
Gholamreza Aghazadeh, 
demitiu-se do cargo há 20 
dias, confirmou o próprio.  
O responsável pela energia 
nuclear também se demitiu 
do outro cargo que ocupava, 
o de vice do presidente de 
Ahmadinejad.

Libéria

Taylor confortável 
com crânios expostos 
O ex-presidente da Libéria, 
Charles Taylor, disse ontem 
no seu julgamento, em Haia, 
não ver nada de mal na 
exposição de crânios huma-
nos durante a “revolução” de 
1989-90.

O Alto-Comissário da ONU 
para os Refugiados, António 
Guterres, manifestou ontem 
a sua indignação pelo assas-
sínio de um membro desta 
agência da ONU num campo 
de deslocados no Paquistão. 
O funcionário, Zill e-Usman, 
morreu ontem, alvejado por 
um grupo de desconhecidos.

Paquistão

PUB
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Economia

Agricultura
Ilicitudes comunicadas  
baixaram 27% em 2008

Representou um total de 102,3 
milhões de euros, 34% menos 
do que em 2007. O estudo 
considera que os casos de ale-
gadas fraudes, em especial nas 
frutas e verduras,  representa-
ram cerca de 0,01% desses 
fundos, face a 0,1 % em 2007

Conjuntura

A organização e controlo estatal de quase todas 
as actividades económicas ajuda ao crescimento

DISCPLINA FÉRREA 
PETER PARKS/AFP 

China em contraciclo 
com o resto do Mundo
Enquanto a esmagadora maioria dos países está em recessão económica, 
o governo de Pequim aponta para um crescimento de 8% no fim do corrente ano 

O
ritmo anual de cresci-
mento da economia 
chinesa entre Abril e 

Junho foi de 7,9%. No primei-
ro trimestre havia sido de 6,1%. 
Isto ao mesmo tempo que a 
maior parte das economias 
ocidentais estão em recessão.  

Graças aos planos de estí-
mulo económico, no valor de 
quatro biliões de yuan (414 bi-
liões de euros) Pequim espe-
ra um crescimento de 8% no 
conjunto de 2009.  No entan-

to, o governo avisa que ainda 
há vários desafios. 

“As dificuldades e desafios 
do actual desenvolvimento 
económico ainda são numero-
sos”, disse um representante 
do departamento oficial de  
estatísticas (NBS). “A base 
para uma recuperação é fraca. 
O crescimento é instável, o pa-
drão de recuperação desequi-
librado e ainda há muitos fac-
tores voláteis no processo de 
recuperação”, acrescentou.  

Em apenas um ano, o rendi-
mento per capita aumentou 
11,2% nas cidades e 8,1% nas 
zonas rurais. 

 
Público-privado. Em Junho, 
a inflação, pelo quinto mês 
consecutivo, caiu, desta vez 
para 1,7%. Na semana passa-
da, o governo revelou uma 
queda de 21,4%, por compara-
ção com o ano anterior. 

O sector público lidera a ex-
pansão. Os bancos estatais chi-
neses emprestam dinheiro e as 
empresas, quer públicas, quer 
privadas, usam-no para tentar 
evitar despedimentos e inves-
tir em novo equipamento.  

E a construção de novas  
infra-estruturas empregam os 
trabalhadores migrantes, um 
grande problema do país.

POR: MAGALHÃES AFONSO 
mafonso@meiahora.pt
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Angola

Meio Minuto

Carris investe em 60 
novos autocarros

A Unitel, maior operadora de 
telemóveis angolana na qual 
a Portugal Telecom detém 
25%, anunciou que vai gas-
tar 1,21 mil milhões de euros 
ao longo dos próximos qua-
tro anos na melhoria das 
infra-estruturas e na expan-
são da sua rede. A empresa 
está a colocar cabos de fibra 
óptica em todo o Sul do País.

Unitel investe na 
expansão da rede

O Grupo Portucel Soporcel 
investiu cerca de 3 milhões 
de euros em prevenção e 
combate aos incêndios flo-
restais, anunciou a empresa 
em comunicado. 60% do 
montante investido pela 
empresa destinou-se a 
acções de prevenção e os 
restantes 40% foram enca-
minhados para o apoio a 
actividades de combate.

Três milhões para 
protecção da floresta

Portucel

A Carris gastou 13 milhões 
de euros em 60 novos auto-
carros, ontem apresentados 
pela transportadora e cuja 
principal inovação é a cabina 
de protecção do motorista. 
20 destes novos autocarros 
serão movidos a gás natural, 
aumentando o número de 
veículos com estas caracte-
rísticas na empresa para 60. 
No primeiro semestre deste 
ano, a Carris já registou um 
aumento de 5% no número 
de passageiros transporta-
dos, oito milhões. 

Panamá

Sacyr Vallehermoso 
vai alargar canal
A Autoridade do Canal do 
Panamá confirmou ontem  
a vitória do consórcio da 
Sacyr Vallehermoso, cons-
trutora que detém também 
a portuguesa Somague, para 
o alargamento do Canal. 
O projecto visa duplicar a 
capacidade da via marítima 
artificial que atravessa a 
América Central. O consór-
cio liderado pela Sacyr apre-
sentou a melhor proposta, 
no valor de 2,19 mil ME.

Transportes

UE

O número de irregulari-
dades na gestão de recur-

sos financeiros da União  
Europeia aumentou em 2008 
para 6.595, face às 6.047 do ano 
anterior, revela um relatório 
da Comissão Europeia (CE). 

Em concreto, aumentaram 
as irregularidades nos fundos 
estruturais, de coesão e de 
pré-adesão, e diminuíram nos 
fundos agrícolas e recursos 
próprios (como por exemplo 
os direitos alfandegários). 
 
Impacto. O seu impacto  
financeiro diminuiu de 1.024 
milhões de euros em 2007 
para 783,2 milhões em 2008,  
e baixou em todos os sectores 
excepto no de gastos directos 
e fundos de pré-adesão. 

Mais irregularidades 
na gestão de fundos
.. .

Zona Euro

Portugal encontrava-se, 
em 2008, entre os países 

com os preços de bens e ser-
viços mais baixos da União 
Europeia (UE). O País era 
mesmo o quarto mais barato 
entre os 16 da Zona Euro.  
A única rubrica analisada 
pelo Eurostat em que Portu-
gal pratica dos preços mais  
altos é nos automóveis. 
 
Abaixo. Dados de 2008, on-
tem revelados pelo Eurostat, 
revelam que Portugal tem um 
nível de preços quase 20% 
abaixo da média da União Eu-
ropeia a 27. 

Portugal  
é o quarto 
país mais 
barato

PAGOS A NÍVEL EUROPEU

D
R

Planos de estímulo 
económico têm um 
valor de quase 414 
biliões de euros 

.. .

Vizinhos
Dois dos grandes 
rivais em dificuldades

1A Rússia registará 
uma quebra de 8,5% 

este ano, e só em 2012  terá 
recuperado o ritmo de 2008 
 

2O PIB do Japão vai 
contarir 3,4% este 

ano, diz que o pior já passou

Consumo 
liberal 
aumenta 
dez vezes 

Electricidade

O consumo de electrici-
dade no mercado liberali-

zado em Portugal multipli-
cou-se por dez em seis meses.  

Em Janeiro, a electricidade 
no mercado liberalizado  
representava apenas 2,7% do 
consumo total e em Junho  
valia já 27%, de acordo com o 
mais recente relatório da  

Entidade Reguladora dos Ser-
viços Energéticos (ERSE). 

Segundo a ERSE, em Junho 
foram consumidos 3.886 Giga-
Watt/hora (GWh), “um acrés-
cimo de 0,5% face a Maio, mas 
uma redução de consumo de 
1,9% face ao que se registara 
em Junho de 2008”.  

 
Clientes. No final do primei-
ro semestre o mercado livre 
de electricidade contava com 
232.624 clientes, num balanço 
de 7.450 novos e 1.673 saídas.

Famílias 
voltam a 
cortar no 
consumo

Combustíveis 

As famílias portuguesas 
voltaram a cortar no  

consumo de combustíveis em 
Abril. O único combustível 
rodoviário a contrariar a ten-
dência foi o GPL, que conti-
nua sem muita expressão. 

O consumo de combustí-
veis rodoviários diminuiu 
3,2%, em Abril, uma quebra 
que está relacionada com a re-
dução das vendas de gasolina 
e gasóleo, de acordo com os 
números divulgados ontem 
pela Direcção-Geral de Ener-
gia e Geologia (DGEG). 

 
Gasolina. Nas gasolinas a 
quebra foi de 5,4%. E é na sem 
chumbo 98 a maior descida  
(-24%), associado ao facto de 
ser mais cara do que a 95 oc-
tanas. Nesta última, a redução 
foi de 2,5%. O consumo de ga-
sóleo também  diminuiu 2,6%. 

A DGEG realça que os pre-
ços, quando comparados com 
igual período do ano passado, 
desceram. Mas aumentaram 
em relação a Março. 

Em Junho foram 
consumidos 3.886 
GigaWatt/hora 

.. .

.. .

Segundo o relatório, no âm-
bito dos recursos próprios,  
o número de casos diminuiu 
12,5% em 2008 em relação ao 
ano anterior, enquanto as  
irregularidades somaram 351 
milhões de euros em 2008 
face aos 401 milhões de 2007.

Entre os produtos e serviços 
analisados pelo Eurostat, Por-
tugal conta com preços abai-
xo da média, à excepção de 
dois: os “equipamentos de 
transporte pessoais” (carros) 
e os produtos electrónicos. 

Já no que respeita a comida, 
bebidas alcoólicas e não al-
coólicas, tabaco, roupa, res-
taurantes e hotéis os níveis de 
preços praticado em territó-
rio nacional estão abaixo da 
média da UE.
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A
 indústria automóvel  
ainda se encontra a  
tentar perceber o  

novo paradigma do mercado, 
onde a procura e a oferta têm  
de estar equilibradas, deixando 
os fabricantes de impor  
uma dimensão de  
mercado, na maior parte dos 
casos inexistente e passando 
de uma estratégia Push para 
uma estratégia Pull. 
É muito positiva a forte dinâ-
mica de investigação e desen-
volvimento de novas tecnolo-
gias e modelos, com os fabri-
cantes a apresentarem, de for-
ma regular nos últimos tempos, 
inúmeras novidades e concepts 
de novos modelos. Estas novas 
tecnologias vão trazer imensos 
benefícios no futuro, não só aos 
consumidores mas também ao 
ambiente e a um desenvolvi-
mento sustentável. 
Automóveis mais leves, com 
maior percentagem de mate-

O Automóvel do 
Futuro 

ANDRÉ DE CASTRO PINHEIRO 
www.mercadopuro.com 

Mercado Puro 

riais recicláveis, mais eficientes 
e com recurso a energias alter-
nativas farão parte do portfólio 
futuro de qualquer marca. 
Curioso é ver como esta tendên-
cia é transversal a todos os seg-
mentos de mercado, estando a 
totalidade das marcas – das 
generalistas às premium – 
empenhadas em comunicar a 
sua nova abordagem a esta rea-
lidade. Só nas últimas duas 
semanas, a General Motors 
anunciou que pondera mudar a 
cor do seu logótipo de azul para 
verde para salientar uma postu-
ra mais ecológica, a Jaguar aca-

bou de apresentar o seu novo 
Flagship XJ onde a sustentabili-
dade teve um papel importante 
no caderno de encargos e a 
Aston Martin apresentou um 
estudo de um modelo citadino, 
que permite uma mobilidade 
inteligente e sensível com um 
nível de exclusividade e inova-
ção nunca visto neste tipo de 
veículos. 

É MUITO POSITIVA A  

FORTE DINÂMICA DE 

INVESTIGAÇÃO DE NOVAS 

TECNOLOGIAS E MODELOS

* Director-Geral da Jaguar Automó-
veis, SA 

mento de 36% face aos lucros 
obtidos em igual período do 
ano passado, resultado para o 

milhões e que os negócios no 
estrangeiro subam dos actuais 
50% para 66% nos próximos 
cinco anos.

PT fora da parceria 
italiano-espanhola 

Banca

O JPMorgan revelou on-
tem ter atingido lucros de 

2,7 mil milhões de dólares 
(1,91 mil milhões de euros). 

O segundo maior banco dos 
EUA apresentou um lucro 
por acção de 28 cêntimos, no 
segundo trimestre. É um au-

JP Morgan lucra em alta

Zeinal Bava garante que tema da Telefónica e Telecom Itália 
não envolve nem a operadora portuguesa nem a Vivo

sss

O
presidente executivo da 
Portugal Telecom (PT), 
Zeinal Bava, disse on-

tem que a eventual parceria en-
tre a Telefónica e a Telecom 
Itália é um tema das duas ope-
radoras e não envolve nem a 
PT nem a sua participada Vivo. 

“O que existe é um tema de-
les, que não envolve a Vivo e a 
Portugal Telecom”, disse Zei-
nal Bava, citado pela agência 
Lusa. 

Sobre a relação com a Tele-
fónica, Zeinal apenas disse que 
“é madura e construtiva” e que 
a operadora portuguesa “está 
extremamente confortável” 
com os investimentos no Bra-

sil. “Somos uma empresa com 
72 milhões de utilizadores e 
temos operações em 14 paí-
ses, naturalmente o investi-
mento que temos no Brasil é 
talvez o mais significativo, 

onde investimentos já desde 
1998”, afirmou. 

Entre os objectivos estraté-
gicos da PT está o aumento do 
total de utilizadores para 100 

DE LISBOA PARA O MUNDO 
DR

Investimentos  
da operadora no 
Brasil existem  
há já 14 anos 

A estratégia da PT está muito assente no tripé que é Portugal, África e Brasil”, 
disse Zeinal Bava. O Brasil é absolutamente central e estratégico em tudo 

Mundo

14
países

Portugal Telecom tem, neste 
momento, operações em

.. . qual contribuiu o forte au-
mento das comissões. 

 
Devolução. Além de bons 
resultados, o banco conse-
guiu devolver a totalidade dos 
17,7 mil ME que recebeu de 
ajudas do governo dos EUA.

Aumento de 36%, 
com forte subida 
das comissões

POWERED BY

Índices 

O principal índice da bolsa 
portuguesa, o PSI 20, perdeu 
0,29% na sessão de ontem, 
caindo para 7.171,05 pontos, 
em contraciclo com os con-
géneres europeus. Dos títu-
los que integram o índice, 15 
registaram perdas e os cinco 
restantes valorizaram. 
 
Europa. As bolsas  
europeias prolongaram os 
ganhos de quarta-feira, .  
O Footsie, de Londres, 
ganhou 0,48% e a maior 
subida foi de 0,93% do Ibex 
35, de Madrid.

Comentário

DESTAQUES 
POSITIVOS 
 
BCP 2,370% 
BES 2,210% 
Semapa 1,180% 
 
DESTAQUES 
NEGATIVOS 
 
Cimpor -2,090% 
P. Telecom -2,070% 
EDP Renováveis -1,520% 
EDP -1,240% 
Sonaecom -1,180% 
REN -1,020% 
Mota-Engil -0,920%

n

Bolsa de Lisboa

!

Telemóveis

O lucro da finlandesa  
Nokia caiu no segundo 

trimestre deste ano para 380 
milhões de euros, contra 1,1 
mil milhões um ano antes, de 
acordo com os dados de on-
tem do maior fabricante de  
telemóveis mundial. 

O lucro por acção caiu para 
10 cêntimos, contra 29 cênti-
mos em igual trimestre de 
2008, segundo os mesmos da-
dos. As vendas caíram 25% 
para 9,9 mil milhões de euros. 
 
Quota. A quota de mercado 
da Nokia será pouco alterada 
este ano, disse ontem a em-

presa na divulgação de resul-
tados, enquanto antes previa 
um aumento. 

A empresa finlandesa for-
neceu 103,3 milhões de tele-
móveis no segundo trimestre 
ao preço médio de 62 euros.

Resultados da Nokia  
em queda acentuada 
.. .

PUB

VW terá  
de dobrar 
oferta pela 
Porsche

Automóvel

A Volkswagen terá de  
dobrar a actual proposta 

para ter sucesso na fusão com 
a Porsche. No mínimo, a 
maior fabricante de automó-
veis da Europa terá de ofere-
cer 8 mil ME. 

“Os 4 mil milhões de euros 
não serão suficientes. Neces-
sitamos de liquidez”, afirmou 
Uwe Hueck, líder da comis-
são de trabalhadores da 
Porsche, em declarações à  
televisão alemã ZDF.

.. .

UM POUCO POR TODO O LADO

D
R
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Desporto

No primeiro dia do  
Open Britânico em golfe, 

o grande destaque foi o vete-
rano Tom Watson, de 59 anos, 
que já venceu por cinco vezes 
o torneio britânico e é o gol-
fista mais velho em acção. 

Watson realizou uma pri-
meira ronda quase perfeita, 
terminando os 18 buracos 
com 65 pancadas, cinco abai-
xo do Par. 

No campo de Ailsa, em 
Turnberry, Watson – que par-
tilhou o seu jogo com Sergio 
García e Matteo Massanero –, 
não cometeu erros, fez 13 pa-
res e ainda cinco birdies. 

No fim da primeira ronda,  
o golfista brincou com a situa-
ção, afirmando que o dia não 
tinha corrido “nada mal para 
quem já tem quase 60 anos”. 

 
Tiger não mordeu. Em  
busca do seu 15º major, Tiger 
Woods, número 1 do Mundo, 
ainda não conseguiu “acertar 
o passo” em Turnberry, não 

tendo sido possível fazer  
melhor que 71 pancadas, um 
acima do Par. 

Logo atrás do norte-ameri-
cano Watson, surgem, com 
66 pancadas (quatro abaixo 
do Par) surge John Senden, 
Mathew Goggin, Stewart 
Cink e Camilo Villegas.

Quem sabe 
nunca esquece

Open Britânico

Fórmula 1

O francês Jean Todt,  
ex-director desportivo da 

Ferrari, confirmou ontem a 
sua intenção de se candidatar 
à presidência da Federação 
Internacional do Automóvel 
(FIA), após a anunciada saída 
do britânico Max Mosley. 

 
Equipa experiente. O gau-
lês refere que pretende formar 
uma equipa experiente, dinâ-
mica e empenhada, e concen-
tra a sua atenção no desenvol-

vimento de retornos financei-
ros, inovação e desenvolvi-
mento de trabalho em equipa. 

A candidatura de Jean Todt 
surge após o actual responsá-
vel da FIA, Max Mosley, ter 
anunciado que não se recan-
didataria e de ter indicado o 
francês como o sucessor ideal.

Jean Todt confirma que 
avança com candidatura

Rugby

Itália 

Meio Minuto

Estudiantes vencem 
Cruzeiro e levam taça

Lúcio troca Bayern 
pelo Inter de Milão

Os serviços de saúde da Nova 
Zelândia pediram aos adeptos 
de rugby para evitar assistir 
ao jogo de amanhã com a 
Austrália, em Auckland, se 
tiverem sintomas de gripe A 
(H1N1). Para o 1º jogo da  
temporada de rugby na Nova 
Zelândia, país que tem 2.025 
casos confirmados de gripe A 
e oito mortes, já foram  
vendidos 32 mil bilhetes.

Gripe A preocupa  
a Nova Zelândia

O Paços de Ferreira empa-
tou, ontem, com o FC 
Zimbru, da Moldávia, a zero 
na 2ª eliminatória da nova 
Liga Europa. A formação 
portuguesa adiou, assim, a 
decisão para Paços de 
Ferreira, dia 23 de Julho. 

Paços de Ferreira 
empata e adia tudo

Liga Europa

O defesa central brasileiro 
Lúcio transferiu-se do  
Bayern de Munique para  
o Inter de Milão, de José 
Mourinho, confirmou ontem, 
o director desportivo do clube 
alemão, Uli Hoeness, que con-
firmou ainda que o agora ex- 
-capitão dos bávaros assinou 
um contrato válido por três 
épocas. Com a contratação 
do brasileiro, a transferência 
do português Ricardo 
Carvalho (Chelsea), desejo 
assumido por Mourinho,  
já não se deve concretizar.

FC Porto

Valeri emprestado 
por duas épocas
O FC Porto acordou o 
empréstimo por duas  
épocas do médio argentino 
Diego Valeri, proveniente 
dos argentinos do Lanús.  
O argentino, de 23 anos, 
é a 10ª contratação dos dra-
gões para a época 2009/10, 
depois de ter confirmado a 
transferência de Radamel 
Falcão, que se juntou aos 
reforços Belluschi, Miguel 
Lopes, Varela, Maicon,  
Nuno André Coelho, Álvaro 
Pereira, Orlando Sá e Beto.

A equipa argentina 
Estudiantes de la Plata  
conquistou a 50ª edição da 
Taça Libertadores, ao vencer 
o Cruzeiro por 2-1 no jogo  
da segunda mão, no estádio 
Mineirão, em Belo Horizonte. 
Na primeira mão da final  
da Taça Libertadores, na 
Argentina, as duas equipas 
tinham empatado a zero.

Taça Libertadores

Esgrima
Imagem da dinâmica que os atiradores Reshetnikov 
(Rússia) e Pillet (França) colocaram na disputa  
pelo título de campeão europeu, na Bulgária

“EN GARDE!” 
DIMITAR 
DILKOFF/AFP

Golfista mais velho 
em campo lidera 
ao fim da 1ª ronda

Desilusão

1 acima
O torneio não está a correr 
de feição ao nº 1 mundial

No final da primeira ronda, 
Woods era um homem desiludi-
do, afirmando que “realistica-
mente, eu deveria ter feito uma 
ou duas abaixo do Par. Hoje 
cometi muitos erros mas espe-
ro jogar melhor amanhã.”

.. .

.. . Francês enfrenta 
Ari Vantanen na 
eleição de Outubro

Nicki Sorensen 
vence 12ª etapa
O ciclista dinamarquês aproveitou o calculismo do 
pelotão para se isolar e alcançar a sua 1ª vitória

Volta à França

Presença habitual no Tour, o aficionado alemão “El Diablo” surgiu, finalmente, 
nas estradas franceses a dar o seu colorido à prova rainha do cliclismo mundial

UMA CORRIDA DOS DIABOS 
JOEL SAGET/AFP

E
ra um ciclista feliz que 
se podia encontrar, on-
tem, no fim da 12ª etapa 

do Tour de France. 
O corredor escandinavo Ni-

cki Sorensen, da equipa Saxo 
Bank, aproveitou o calculis-
mo do pelotão para se isolar 
dos companheiros de fuga e 
vencer a 12ª etapa, entre as ci-
dades de Tonnerre e de Vittel, 
num total de 211,5 km. 

O campeão dinamarquês de 
2008 e 2003 escapou ao gros-
so da coluna, com 150 km ain-

da pela frente, juntamente 
com os franceses Sylvain  
Calzati e Laurent LefŠvre,  
o italiano Franco Pellizotti,  
o alemão Markus Fothen e o 
espanhol Egoi Martinez. 

 
Fuga para a vitória. A 10 km 
da meta, com Calzati, Soren-
sen conseguiu isolar-se nova-

mente e, nos derradeiros 5.000 
metros, fugiu para vencer. 

“Nunca tive oportunidades 
para isto em corridas como 
esta. Hoje, ela chegou, final-
mente”, disse o corredor es-
candinavo, de 34 anos, após o 
seu primeiro triunfo no Tour. 

 
Nada de novo na frente. O 
italiano Rinaldo Nocentini 
(da AG2R) continua líder da 
classificação geral, com van-
tagens de seis e de oito segun-
dos, respectivamente, sobre  
o espanhol Alberto Contador 
e o norte-americano Lance 
Armstrong, ambos da Astana. 

POR: HUGO LOURENÇO 
hlourenco@meiahora.pt

Pelotão percorre 
hoje 200 km entre 
as cidades de 
Vittel e Colmar

Liga dos Campeões

O Sporting parte como  
cabeça-de-série para o 

sorteio da terceira pré-elimi-
natória da Liga dos Campeões, 
que se realiza hoje em Nyon, 
na Suíça, “fugindo” a alguns 
dos conjuntos mais conceitua-
dos nesta fase da prova. 

Tarefa difícil. Os leões po-
derão encontrar nesta ronda 
os checos do Sparta de Praga, 
os holandeses do Twente, os 
russos do Dínamo de Mosco-
vo, os romenos do Timisoara 
ou os turcos do Sivasspor. 
Caso passe a 3ª pré-elimina-

tória, o Sporting terá como 
possíveis adversários no 
playoff o Arsenal, 4º classifi-
cado da Liga inglesa, o Atléti-
co de Madrid, 4º em Espanha, 
a Fiorentina, 4ª em Itália, o 
Lyon, 3º em França, ou o Estu-
garda, 3º na Alemanha.

Leões ficam hoje a conhecer adversário 
.. .

Real Madrid

Cristiano Ronaldo, o fute-
bolista mais caro da histó-

ria, transferido do Manches-
ter United para o Real Madrid, 
revelou ontem que lhe desa-
grada o epíteto de galáctico. 

 
“Sou só mais um”. Na  
sua primeira conferência de  
imprensa como “merengue”, 

Ronaldo disse que “não apren-
di o que significa ser galácti-
co. Sou apenas mais um para 
ajudar o Real Madrid a ganhar 
títulos. Não sou melhor do 
que qualquer dos meus com-
panheiros. Todos juntos, que-
remos ganhar títulos, que é o 
mais importante. Não gosto 
da palavra galáctico.”

Ronaldo e os galácticos
.. .
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Hora >Visitas
Morcegos no Castelo. Na companhia de um biólo-
go e de um aparelho de ultra-sons, é possível a partir 
de hoje, fazer visitas guiadas nocturnas para observar 
e identificar as várias espécies de morcegos que habi-
tam no Castelo de São Jorge. A decorrer até Setem-
bro, as visitas têm um custo de €15. Reservas pelo  
telefone 21 880 06 20.

sexta >Cinema
Filmes ao ar livre. Gran-
des êxitos do cinema estão 
de volta ao Parque de Jogos 
1º de Maio, em Lisboa. 
Quem Quer Ser Bilionário?  
é o filme para ver esta noite, 
a partir das 21h45, num ecrã 
de 400 metros quadrados. 
Para além das projecções, 
diariamente até 1 de Agosto, 
há ainda a possibilidade de 
jantar. O serviço é garantido 
pela cadeia Amo.te.

domingo 

>Cultura

Serralves e o 
requinte francês
>Jacques-Émile 
Ruhlmann e Pedro 
Barateiro 
Casa de Serralves 
A partir de hoje D

u a s  i n a u g u r a ç õ e s   
simultâneas na Casa de 
Serralves: Jacques-Émi-

le Ruhlmann e a Fraternidade 
das Artes, dedicada a um dos 
maiores nomes da art déco,  
e Teoria da Fala, do português 
Pedro Barateiro. Considerado 
um dos grandes criadores de 
mobiliário da década de 20, 
Jacques-Émile Ruhlmann con-

tribuiu decisivamente para a 
renovação dos espaços Serral-
ves a pedido do seu primeiro 
proprietário, o Conde de  
Vizela, Carlos Alberto Cabral. 
Quando se estão a assinalar os 
130 anos do nascimento do 
mestre das artes decorativas, 
eis chegada a altura de desven-
dar os seus móveis, desenhos 
e projectos para tecidos de pa-
rede, alguns dos quais empres-
tados por museus e grandes 

coleccionadores europeus  
e norte-americanos. 

 
Passado industrial. No 
piso térreo do edifício, instala-
-se o jovem artista Pedro Bara-
teiro, que criou com Teoria da 
Fala um projecto baseado na 
história da casa, relacionando-
-a com o seu passado indus-
trial, que suportou ideológica 
e financeiramente toda uma 
concepção de seu luxo francês.

POR: ANA FILIPA BALTAZAR 
abaltazar@meiahora.pt

Meio Minuto

Buika em Cascais 
ao lado de Mariza
Concha Buika está de regresso 
com a sua música quente e voz 
inigualável. À fusão que faz do 
jazz, flamenco e hip-hop, Buika 
junta o fado, convidando Mariza 
para estar consigo em palco, 
domingo às 22h00, no Parque 
Marechal Carmona, em Cascais.

Ao vivo

Abrunhosa no São João 
com as suas preferidas
Pedro Abrunhosa fecha a tempo-
rada do Teatro São João hoje, às 
21h30, com um concerto intimis-
ta em que reinventa 20 canções 
de amor que marcaram o seu  
percurso profissional e pessoal. 
Canta, entre outros, Bob Dylan, 
Prince, Fausto e Ray Charles.

Concerto

Super Bock Super Rock 
chega ao fim no Restelo
Depois do Porto, no último fim- 
-de-semana, a edição 2009  
do Super Bock Super Rock  
aterra em Lisboa, no Estádio do 
Restelo. Eis o alinhamento, a par-
tir das 18h00: Bettershell, The 
Walkmen, Brandi Carlile, Mando 
Diao, Duffy e The Killers.

Festival

Hip-hop sinfónico 
na Casa da Música
Os rappers Sam The Kid, NBC  
e New Max actuam esta noite,  
a partir das 22h00, ao lado da 
Orquestra Nacional do Porto 
num concerto que juntará músi-
ca sinfónica e hip-hop. Uma jun-
ção invulgar, com o patrocínio 
da Casa da Música.

Experiência

Caminha, Valença, Melgaço 
Monção e Paredes de Coura, 
além de Tui, na Galiza, divi-
dem entre si a 15ªedição da Bie-
nal Internacional de Arte de 
Cerveira, desta feita dedicada 
ao escultor Jorge Vieira (1922-

>Bienal de Cerveira 
Minho 
A partir de sábado

Bienal de Cerveira 
evoca Jorge Vieira

>Arte

O novo espectáculo do Teatro 
Praga é um musical e tem es-
treia esta noite, às 21h00, no 
Teatro São Luiz, onde se man-
terá em cena até 2 Agosto, 
sempre de quinta-feira a  
domingo. Com a participação 
especial de Rão Kyao, Demo  
é descrito como uma história 
“de inspiração indiana”.

>Demo 
Teatro Municipal São Luiz 
A partir de hoje

Teatro Praga aventura-se 
na produção de musical

>Espectáculo

Fitas na Rua por 
toda a Lisboa

>Projecções

Qualquer sítio de Lisboa pode 
ser uma sala de cinema. Com 
este pressuposto, arranca este 
fim-de-semana o programa  
Fitas na Rua, que até Setembro 
levará clássicos do cinema a  
diversos locais da cidade. Sába-
do, na Fonte Luminosa, será 
exibido A Doce Vida, de Fede-
rico Fellini, logo depois da an-
trestreia do português Kinotel. 
Domingo, no Largo da Fonte 
do Século passa Marie Antoi-
nette, de Sofia Coppola.

>Fitas na Rua 
Vários locais 
Sábado e domingo, 22h00

Fellini amanhã, 
na Fonte Luminosa

-1998). Pintura, escultura, gra-
vura, instalações, artes digitais 
e vídeos, além de debates e  
ateliers, fazem parte do pro-
grama da bienal, que arranca 
sábado no Museu de Caminha. 
 
Concurso. Mais de três deze-
nas de países estarão repre-
sentados nesta edição, que en-
volve, de novo, um concurso 
internacional.

Um convite do São Luiz

JO
S

É 
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O mestre da “art déco” para 
desvendar até 27 de Setembro

>Mercado
Feira de segunda mão. 
O Maus Hábitos, no Porto, 
acolhe o terceiro mercado 
de segundo mão Flea 
Market, o primeiro inteira-
mente dedicado à música. 
Instrumentos, pautas, vinis, 
dvd’s, cartazes e até bilhe-
tes de concertos podem  
ser comprados ou trocados 
por lá. Dedicada a Michael 
Jackson, a feira decorre  
entre as 16h00 e as 20h00.

sábado 
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>Descobrir

Agora que é tempo de descobrir o que existe para lá do sonho, 
o Verão aparece como um fim de tarde sem instantes. Alarga-
-se então o tempo para nos encontrarmos, para nos descobrir-
mos. Porque a cidade abraça sempre os que ficam, duas  
moradas para viver o Verão com a intensidade que todos os 
devaneios merecem.

Como se mais 
nada existisse

Sancha Trindade sancha.descobrir@gmail.com 

Quem me conhece, sabe que o amor que tenho por Lisboa 
jamais substituirá o fulgor que recolho na cidade do Porto. 
Na irreverência do acto de esplanar, esta esplanada do Norte 
lembra-me a energia contagiante que apenas vivi em terras 
helénicas. Como mais uma prova que no Porto, quando se 
faz, faz-se muito bem, o Buhle é mais um toque de Midas  
do designer portuense Paulo Lobo. Haja tempo para o chá 
das cinco, para os cocktails pensados por Dave Palethorpe 
ou para, sem tempo, sentir a brisa da Foz ao fim do dia.  
 
Buhle 
Av. Montevideu, 810 - Porto 
Tel.: 22 010 9929 
www.buhle.pt 
Todos os dias, 12h30–15h30 e 20h00–00h00 
Sex. e Sáb. encerra às 00h30

>Porto esplendoroso
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>Escapadelas | No encontro das sensações

No encontro da serenidade da alma existem sensações perfeitas, onde somos resgatados  
ao sossego ou à frescura de coisas que apenas ao Verão pertencem. Seja um mergulho no 
Atlântico, seja a viajante observação do voo livre dos pássaros, sejam as descobertas à nossa 
terra mais pura, hoje é tempo de ir ao encontro das sensações. Sempre para viver como se 
mais nada existisse.

>Alargar a alma 
Não será preciso convencer-se pela elo-
quência de Fernando Salema para ser 
convidado a viver a melhor esplanada 
de Portugal. Sobre as rochas e com o 
mar a perder-se no horizonte, a morada 
é idílica e tem um pôr-do-sol que recu-
pera a beleza do silêncio.  
Perfeita para esquecer qualquer folha de 

Excel ao fim do dia, esta será uma 
morada obrigatória para experimentar 
a famosa sangria de pepino, 
com gengibre e sake. Ainda um  
buffet apetecível ou os mágicos sofás 
da valenciana Gandia Blasco, que na 
área da piscina nos convidam a alargar 
a alma ao Atlântico.

PUB

Out on the rocks 
Farol Design Hotel 
Av. Rei Humberto II de Itália, 7 – Cascais 
Tel.: 21 482 34 90 
www.farol.com.pt 
Todos os dias, 10h30–00h30 
Buffet depois do trabalho ou da praia, 
19h00–22h00, desde €15
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Sexta 
 
rtp1 15:45 Verão Total 18:30 Futsal: Brasil x 
Portugal 20:00 Telejornal 21:00 Antes Pelo 
Contrário 21:15 Jogo Duplo 22:15 Conta-me 
Como Foi 23:15 Filme: A Casa da Lagoa  
01:15 Casos Arquivados 
 
rtp2 15:30 Da Terra ao Mar 16:00 National 
Geographic 17:00 Zig Zag 18:30 A Fé dos 
Homens 19:00 Iniciativa 19:45 Zig Zag 20:45 
Qual Samantha? 21:15 National Geographic 
22:00 Jornal 2 22:40 Irmãos e Irmãs 23:30 
Diga Lá Excelência 00:30 5 Para a Meia-Noite 
 
sic 15:30 SIC ao Vivo 17:00 Mar Azul 17:45 
Rebelde Way 19:00 ‘Tá a Gravar 20:00 Jornal 
da Noite 21:30 Salve-se Quem Puder 22:30 
Camilo, o Presidente 23:15 Caminho das Índias 
00:30 CSI: Las Vegas 01:30 Donas de Casa 
Desesperadas 
 
tvi 17:00 Quem Quer Ganha 18:15 Morangos 
com Açúcar 20:00 Jornal Nacional 21:45 
Euromilhões 22:00 Deixa Que Te Leve 23:00 Flor 
do Mar 23:45 Sentimentos 00:45 Filme: Congo

Lisboa 
CINEMACITY CAMPO PEQUEN0 

PÇ. TOUROS  T. 217 981 420 

A Proposta VP (M/12) - 11h40 (Sáb., Dom. e 

Fer.),  13h55, 16h05, 18h35, 21h25, 23h50 Harry 

Potter 6 VP (M/12) - 11h30 (Sáb., Dom. e Fer.), 

13h30, 15h30, 16h30, 18h30, 21h00, 21h30, 00h00, 

00h30 A Idade do Gelo 3 VP (M/4) - 11h30, 

11h45, 13h50,  15h40, 15h55, 17h45, 18h10, 19h50, 

21h35, 21h55, 23h40, 00h00, 00h05 A 
Verdadeira História do Gato das 

Botas VP (M/4) - 12h05 Brüno (M/12) - 14h00, 

15h45, 17h35, 19h25, 21h45, 23h35 Incendiário 
(M/12) - 13h40 A Jovem Vitória (M/12) - 

11h50, 14h10, 16h15, 19h00, 21h50, 23h55 A 

Ressaca (M/12) - 12h00, 20h05, 22h00, 00h10 

Transformers 2 (M/12) - 14h05, 17h05 

CINEMACITY CLASSIC ALVALADE 

 T. 218 413 040 A Proposta (M/12) - 13h50, 

16h00, 18h30, 21h50, 00h00 (Sex., Sáb. e vesp. 

Fer.) A Jovem Vitória (M/12) - 11h50 (Sáb., 

dom. e fer.),  14h00, 16h10, 18h20, 21h40, 23h40 

(Sex., Sáb. e vesp. Fer.) Harry Potter 6 (M/12) - 

13h30, 16h30, 21h30, 00h30 (Sex., Sáb. e vesp. Fer.) 

A Verdadeira História do Gato das 
Botas VP (M/4) - 11h35 Incendiário (M/12) - 

13h40, 20h00 Coco Avant Chanel (M/12) - 

15h40, 17h50, 22h00, 00h10 (Sex., Sáb. e vesp. Fer.) 
LONDRES  T. 707 220 220 

Harry Potter 6 (M/12) - 12h45, 15h40, 18h35, 

21h30, 00h00 A Idade do Gelo 3 (M/4) - 

14h00, 16h30, 19h00 Coco Avant Chanel 

(M/12) - 21h45 

MEDEIA FONTE NOVA  T. 217 145 088  

Harry Potter 6 (M/12) -  14h45, 18h15, 21h30 

Histórias de Caçadeira (M/12) - 14h20, 

16h30, 19h00, 22h00 A Idade do Gelo 3 
(M/4) -  14h10, 16h05, 16h05, 18h00, 19h55, 21h50  

MEDEIA KING  T. 218 480 808  

Lar Doce Lar (M/12) - 13h50, 16h00, 18h00, 

20h00, 22h00, 00h30 (6ª, Sáb. e 2ª) Histórias 

de Caçadeira (M/12) - 13h40, 15h45, 17h45, 

19h45, 21h45, 00h15 (6ª, Sáb. e 2ª) 

Ciclo - Um Ano de Cinema(s) Antes Que o 

Diabo Saiba Que Morreste (dia 16),  Do 

Televisão

>Almanaque

Cinema

Sudoku Grau de dificuldade: ••

Uma Questão 
de Nervos

HOLLYWOOD  -  SÁBADO,  21:30

Domingo 
 
rtp1 17:00 Terminator: As Crónicas de Sarah 
Connor 18:00 Programa a Designar 19:00 Pai à 
Força 20:00 Telejornal 21:00 As Escolhas de 
Marcelo Rebelo de Sousa 21:30 Programa a 
Designar 23:10 Hora da Sorte: Sorteio do Joker 
23:15 Os Contemporâneos 00:00 Filme: As 
Bandeiras dos Nossos Pais 02:00 Filme: A Última 
Memória 
 
rtp2 19:00 Arte & Emoção 19:30 A Alma 
e a Gente 20:00 Os Simpsons 20:30 Um 
Tanque na Lua 21:25 Com a Lua Me Enganas 
22:00 Jornal 2 + Cartaz 2 22:30 Câmara Clara 
23:40 Moonshot 00:50 Onda-Curta 
 
sic 14:45 Super Cinema Disney: Filme a defi-
nir16:30 Filme a designar 18:15 Filme a designar 
20:00 Jornal da Noite 21:00 Grande Reportagem 
SIC 21:45 TGV Todos Gostam do Verão 23:15 Não 
Há Crise 00:15 Filme a designar 
 
tvi 16:00 Filme a designar 18:00 Filme a desi-
gnar 20:00 Jornal Nacional 21:15 Equador 
22:15 Nasci Para Cantar

Sábado 
 
rtp1 15:45 Filme: The Matrix Revolutions 
18:00 Programa a Designar 19:00 Telejornal 
19:45 A Voz do Cidadão 20:00 Futebol: Portugal 
x Angola 22:00 Dá-me Música 00:00 Carga 
Pesada 00:45 Os Tudors 
 
rtp2 19:00 Entre Pratos 19:30 Terra:  
O Poder do Planeta 20:30 Planeta Selvagem 
21:00 A Vida Íntima de Uma Obra Prima 21:55 A 
Hora da Sorte 22:00 Jornal 2 22:40 Filme: Anjos 
de Cara Negra 00:30 Filme: Fúria Sanguinária 
02:30 2.ºs Jogos da Lusofonia 2009 
 
sic 14:45 Filme a definir 16:30 Filme a definir 
18:15 Filme a definir 20:00 Jornal da Noite + 
Perdidos e Achados 21:30 Salve-se Quem Puder 
Famosos 23:15 Não Há Crise 00:15 Filme a definir 
 
tvi 16:00 Filme a designar 17:30 Filme a desi-
gnar 19:00 Jornal Nacional 19:30 Futebol: 
Sporting x Feyenoord 20:00 Jornal Nacional 
21:30 Deixa Que Te Leve 22:30 Flor do Mar 
23:15 Sentimentos 00:15 Filme: DEBS – Espias 
em Acção

Oliver Twist

TVC4  -  DOMINGO,  20:25

PUB

Outro Lado (dia 17),  Tempestade 
Tropical (dia 18), A Solidão (dia 19), Em 

Burges (dia 20), O Corpo da Mentira (dia 

21),  Bem-vindo ao Norte (dia 22) |14h00, 

16h30, 19h00, 21h30, 00h00 (6ª, Sáb. e 2ª)  

MEDEIA MONUMENTAL 

T. 213 142 223  Brüno (M/12) - 13h00, 14h45, 

16h30, 18h15, 20h15, 22h00, 00h15 Incendiário 

(M/12) - 19h10  A Ressaca (M/12) - 14h10, 

17h00, 21h50, 00h00 Coco Avant Chanel 
(M/12) - 14h00, 16h40, 19h00, 21h50 

Transformers 2 (M/12) - 00h00  Harry 
Potter 6 (M/12) - 12h45, 15h40, 18h35, 21h30, 

00h30 

UCI CINEMAS EL CORTE INGLÉS 

T. 707 232 221    Elegia (M/12) - 11h30 (Dom.), 

14h10, 16h30, 19h00, 21h30, 23h55 Ligações 

Perigosas (M/12) - 11h30 (Dom.), 14h00, 

16h35, 19h10, 21h45, 00h20 A Idade do Gelo 
3 (M/4) - 11h30, 14h00, 14h10, 14h20, 16h00, 

16h20, 16h40, 18h00, 18h40, 19h00, 20h00, 

21h20, 23h30, 00h10 Anjos e Demónios 
(M/12) - 21h50 (Exc. 4ª), 00h30 

Transformers 2 (M/12) - 11h30 (Dom.), 

15h00, 18h15, 21h30, 00h20 Sem Medo de 
Morrer (M/12) - 11h30 (Dom.), 14h00, 16h10, 

18h20 A Última Casa à Esquerda (M/18) - 

21h45, 00h10 Coco Avant Chanel (M/12) - 

11h30 (Dom.), 14h15, 16h45, 19h15, 21h40, 00h10 

Harry Potter 6 (M/12) - 11h30 (Dom.), 14h00, 

15h00, 17h15, 18h15, 21h15, 21h45, 00h15 A 
Ressaca (M/12) - 11h30 (Dom.), 14h25, 17h00, 

19h15, 22h00, 00h30 Brüno (M/12) - 11h30 

(Dom.), 14h10, 16h10, 18h10, 20h10, 22h10, 00h15 

A Proposta (M/12) - 11h30 (Dom.), 14h00, 

16h25, 19h00, 21h55, 00h15 A Jovem Vitória 
(M/12) - 11h30 (Dom.), 14h15, 16h35, 19h00, 21h30, 

23h50       

ZON LUSOMUNDO ALVALÁXIA 

T. 707 246 362  Harry Potter 6 (M/12) - 

13h30, 15h30, 16h50, 18h40, 21h20, 22h00, 

00h30 Lutador – A Lei das Ruas (M/12) - 

13h55, 16h20, 19h00, 21h35, 00h00 Juízo Final 
(M/12) - 13h20, 15h55, 18h30, 21h15, 23h55 A 

Idade do Gelo 3 (M/4) - 11h00 (dom), 13h20, 

15h30, 17h40, 19h50, 22h00, 00h10 A 
Proposta (M/12) - 13h35, 16h20, 18h55, 21h30, 

00h00 Brüno (M/12) - 13h30, 15h40, 17h45, 

19h50, 21h55, 00h05 Cidade das Sombras 

(M/12) - 14h10, 16h35, 19h25, 22h10, 00h25 (6ª a 

dom) Transformers (M/12) - 13h40, 16h50, 

21h10, 00h20 (6ª a dom) A Última Casa à 
Esquerda (M/18) - 14h20, 16h45, 19h10, 21h50, 

00h15 (6ª a dom) Elegia (M/12) - 13h35, 16h05, 

18h40, 22h00, 00h30 (6ª a dom) A Ressaca 

(M/12) - 13h55, 16h25, 18h45, 21h20, 23h45 

ZON LUSOMUNDO AMOREIRAS 

T. 707 246 362   A Idade do Gelo 3 (M/4) - 

11h00 (Dom), 13h, 15h20, 18h10, 21h, 23h10 A 

Proposta (M/12) -13h20, 16h, 18h40, 21h40, 

00h00 Harry Potter 6  (M/12) - 14h00, 17h30, 

21h20, 00h20 Sem Medo de Morrer (M/12) 

- 13h50, 16h30, 19h10, 21h50, 00h15 A Jovem 
Vitória (M/12) - 13h30, 16h10, 18h50, 21h30, 

23h50 Coco Avant Chanel (M/12) – 12h50, 

15h30, 18h, 20h50, 23h20 Ligações 
Perigosas (M/12) - 13h10, 15h50, 18h30, 21h10, 

00h05 

ZON LUSOMUNDO COLOMB0 

T. 707246 362   Lutador – A Lei das Ruas 

(M/12) - 12h40, 15h30, 18h15, 21h15, 00h00 

Cidade das Sombras (M/12) - 12h50, 15h30, 

17h50 Ligações Perigosas (M/12) - 21h35, 

00h30 Brüno (M/12) - 12h55, 15h15, 17h25, 

19h35, 21h45, 23h55 Harry Potter 6 (M/12) – 

13h00, 13h30, 16h20, 16h50, 20h10, 21h00, 23h30, 

00h15 A Proposta (M/12) - 13h05, 15h50, 

18h30, 21h30, 00h05 Transformers (M/12) - 

12h45, 16h30, 21h05, 00h25 A Idade do Gelo 

3 (M/4) - 11h00 (Dom.), 13h10, 13h20, 15h25, 

15h40, 17h40, 18h00, 19h50, 21h10, 22h00, 23h40, 

00h20 A Ressaca (M/12) - 13h15, 16h00, 18h45, 

21h40, 00h10 

ZON LUSOMUNDO VASCO DA GAMA 

T. 707 246 362   Harry Potter 6 (M/12) - 

12h30, 13h20, 15h40, 16h30, 18h50, 21h00, 22h00, 

00h10 A Proposta (M/12) - 13h10, 15h35, 

18h20, 21h30, 00h15 Transformers (M/12) -

13h30, 17h15 A Ressaca (M/12) - 21h40, 00h05  

A Idade do Gelo 3 (M/4) -11h00 (Dom.), 

13h05, 15h15, 17h30, 19h40, 21h50, 23h55 Brüno 

(M/12) - 12h55, 15h20, 17h20, 19h20, 21h20, 00h00 

 

Porto 
MEDEIA CIDADE DO PORTO 

T. 226009164  Harry Potter 6 (M/12) - 

14h45, 18h15, 21h30 A Proposta (M/12) - 

14h30, 16h50, 19h20, 21h40 A Idade do Gelo 
3 (M/4) - 14h00, 16h00, 17h55, 19h55 Amazing 
Grace (M/12) - 22h00 Lar Doce Lar (M/12) - 

14h00, 16h30, 19h00, 22h00  
ZON LUSOMUNDO DOLCE VITA 

T. 707 246 362   Harry Potter 6 (M/12) – 

11h00 (Dom.),14h30, 17h45, 21h00, 00h15 A 
Ressaca (M/12) – 14h00, 16h30, 19h20, 22h00, 

00h30 A Idade do Gelo 3 (M/4) – 10h50 

(Dom.), 13h00, 15h10, 17h20, 19h30, 21h40, 23h50  

Brüno (M/12) – 13h30, 15h40, 17h55, 20h00, 

22h10, 00h20 A Proposta (M/12) – 13h20, 

16h00, 18h40, 21h20, 00h00  

Transformers (M/12) – 13h50, 17h00  

Sem Medo de Morrer (M/12) – 21h50, 

00h25 Coco Avant Chanel (M/12) – 13h10, 

15h50, 18h30, 21h30, 00h10 

 

Matosinhos 

ZON LUSOMUNDO NORTESHOPPING  

T. 707 246 362  Transformers 2 (M/12) – 

13h40, 17h00 A Última Casa à Esquerda 

(M/18) – 21h30, 00h10 Harry Potter 6 (M/12) 

- 12h30, 13h50, 15h50, 17h30, 19h10, 21h00, 

22h30, 00h35 Brüno (M/12) - 12h50, 15h10, 

17h40, 20h00, 22h20, 00h45 O Lutador 

(M/12) - 13h30, 16h20, 19h00, 21h50, 00h30 A 
Ressaca (M/12) - 13h00, 15h40, 18h20, 21h15, 

00h00 A Proposta (M/12) - 13h20, 16h10, 

18h50, 21h40, 00h20 A Idade do Gelo 3 

(M/4) - 10h30 (Sáb. e Dom.), 12h40, 15h00, 17h20, 

19h50, 22h10, 00h40 

 

Vila Nova de Gaia 

UCI ARRÁBIDA 20  T. 707 232 221 

A Idade do Gelo 3 (M/4) - 13h40*, 14h05, 

14h40*, 15h45, 16h25, 17h00, 18h00, 18h55, 19h25, 

20h15, 21h20, 21h55, 22h30, 00h20, 00h45  

Harry Potter 6 (M/12) - 13h45*, 14h30*, 15h25, 

16h55, 17h50, 18h35, 20h15, 21h15, 21h45, 23h30, 

00h25, 00h50  A Jovem Vitória (M/12) - 

13h55*, 16h20, 18h50, 21h30, 00h10 Juizo Final 
(M/12) - 14h30*, 16h50, 19h10, 21h40, 00h15 Sem 
Medo de Morrer (M/12) - 14h20*, 16h45, 

19h00 Herói Procura-se (M/12) - 21h20, 

00h05 A Última Casa à Esquerda (M/18) - 

13h50*, 16h20, 18h55, 21h35, 00h25 A Cidade 

das Sombras (M/12) -  14h15*, 16h40, 19h05, 

21h45, 00h20 Anjos e Demónios (M/12) – 

15h10, 18h10, 21h15, 00h15 Transformers 2 

(M/12) - 15h15, 18h20, 21h30, 00h40 A Ressaca 

(M/12) -  14h10*, 16h35, 19h05, 21h35, 00h05 

Brüno (M/12) -  13h45*, 15h45, 17h55, 20h05, 

22h15, 00h30 Incendiário (M/12) - 00h40 A 
Lei das Ruas (M/12) - 14h00*, 16h30, 19h10, 

21h55, 00h35  Coco Avant Chanel (M/12) – 

16h25, 18h55, 21h25 Com Outra?... Nem 
Morta (M/12) - 14h10*, 00h00 Ligações 
Perigosas (M/12) - 13h40*, 16h20, 19h10, 22h00, 

00h50 Elegia (M/12) – 13h55, 16h25, 19h00, 

21h40, 00h15 A Proposta (M/12) - 14h00*, 

16h35, 19h15, 22h00, 00h40| Exc. 3ª e 4ª 

ZON LUSOMUNDO GAIASHOPPING 

T. 707 246 362  A Última Casa à 
Esquerda (M/18) - 12h55, 15h20, 18h00, 21h00, 

23h55 (6ª e Sáb.) Com Outra?... Nem 
Morta! (M/12) - 13h40, 16h20, 19h00 

Sedução Mortal (M/12) - 21h20, 00h10 (6ª e 

Sáb.) A Idade do Gelo 3 (M/4) - 10h50 (Sáb e 

Dom.) 12h50, 15h00, 17h20, 19h40, 21h50, 00h00 

(6ª e Sáb.) Harry Potter 6  (M/12)- 10h40 (Sáb 

e Dom.) 13h50, 17h40, 21h10, 00h20 (6ª e Sáb.) A 
Proposta (M/12) - 13h20, 15h50, 18h30, 21h40, 

00h15 (6ª e Sáb.) Lutador- A Lei das Ruas 

(M/12) -13h00, 15h40, 18h20, 21h30, 00h25 (6ª e 

Sáb.) Cidade das Sombras (M/12) - 13h10, 

15h30, 17h50, 21h15, 00h30 (6ª e Sáb.) A 

Ressaca (M/12) - 13h30, 16h30, 19h10, 22h00, 

00h35 (6ª e Sáb.) Transformers (M12) - 

14h00, 17h30, 20h50, 00h05 (6ª e Sáb.)

17 de Julho é o 198º dia: faltam 167 para acabar o ano. Lua minguante
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>Arena

S
erá que foi desta que Jennifer Anis-
ton encontrou o amor? Bom, até 
que digam o contrário, tudo indica 

que sim! A actriz e ex de Brad Pitt está a 
rodar um novo filme ao lado do borracho 
Gerard Butler e, segundo as más línguas, 

os dois têm-se aproximado bastante. 
Mas o romance já vem de longe, porque 
o casal conheceu-se num festival de  
cinema em Toronto e a química foi ins-
tantânea, mas na altura Jennifer namo-
rava com John Mayer e a coisa esfriou, 
para agora voltar a aquecer. No entanto, 
ainda há poucas semanas, os media  

davam conta de que a estrela de Marley 
e Eu  namorava com o protagonista de  
A Ressaca, Bradley Cooper. Todavia, 
mais uma vez, não teve sorte e o rapaz 
quis ser apenas seu amigo. Bom, aqui na 
Arena somos fãs de Jennifer e queremos 
o melhor para ela!

POR: MARIA NOBRE 
mnobre@meiahora.pt

Jennifer numa 
fotografia do filme 
“Marley e Eu”

>Por esse Mundo fora

>As novidades 
de Marilyn Manson

Marilyn Manson gosta de 
novos projectos e, desta 
vez, o músico excêntrico 

vai produzir um musical 
gótico inspirado em 
Cinderela. E imagi-
nem quem participa 

no projecto? Nada mais 
nada menos do que  
a bela Emma Watson,  
a Hermione de Harry 

Potter! De certeza 
que será um 

sucesso!

>Beckham de volta à loucura
David Beckham já está de volta a Los Angeles e os media estão em 
alvoroço com o seu regresso! No primeiro dia no LA Galaxy foi a 
loucura e, pouco depois, o jogador deslocou-se a Nova Iorque para 
o aniversário da Nickelodeon! O britânico estava dress to impress  
e foi isso mesmo que fez! Parece que as férias românticas com a 
mulher Victoria lhe fizeram lindamente!
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Jen de novo 
apaixonada

>Amy Winehouse regressa a casa 
Amy Winehouse regressou finalmente ao Reino Unido! A cantora 
deixou as longas férias em St. Lucia para trás e algo mais... Amy dei-
xou estragos de cerca de 40 mil dólares no hotel onde estava insta-
lada e parece que os habitantes da ilha já estavam fartos das suas 
bebedeiras! Vai daí, voltou, não fosse ela ser expulsa, provocando 
novo escândalo na sua vida.
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>Actor 
de Potter 
em apuros
Problemas para um 
dos actores de Harry 
Potter! Jamie Waylett, 
que fez de Vincent 
Crabbe, está a ser  
julgado por cultivar 
cannabis. Ainda não  
se sabe a sentença, 
mas ao que parece  
o rapaz queria deixar 
toda a gente bem dis-
posta nas filmagens!A
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