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Catarina Furtado, Embaixadora de Boa Vontade das Nações Unidas, é a Directora do Metro Porquê?
Porque se assinala hoje o Dia pelo Fim da Violência sobre as Mulheres, causa que lhe enche o coração

Descubra nesta edição notícias importantes sobre o assunto, infelizmente nem todas positivas {pág. 2}
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Mulheres

H
oje, como ontem e como amanhã, falo em
nome de vidas que não passam de números
inscritos em relatórios e estatísticas. Sou
hoje, como ontem e, infelizmente amanhã,
a cara sem disfarce e a voz não distorcida
de muitos testemunhos inaceitavelmente

indignos. Só que hoje, Dia Internacional para o Fim
da Violência sobre as Mulheres, a esses testemunhos é
concebido um espaço privilegiado nas primeiras páginas
dos jornais. Sabemos que a violência e a discriminação
exercidas sobre mulheres de todas as idades, de diferen-
tes países, religiões e condições económicas, continuam
a ser crimes silenciados e tolerados ao ponto de protela-
rem e até travarem decisões legislativas, programas espe-
cíficos de prevenção, de apoio às vítimas e dirigidos aos
agressores. São adiadas, de forma incompreensível,
campanhas de denúncia, projectos de promoção da
cidadania, planos nacionais e compromissos mundiais.
Só cumprindo o que tem sido prometido, é possível
alcançar medidas de protecção social eficazes, igualdade
de género, antidiscriminação e não violência. A explora-
ção e o abuso sexual, a violência doméstica, a mutilação
genital feminina, o tráfico de seres humanos e os
casamentos forçados são talvez as formas mais comuns
e identificadas de violência sobre as mulheres. Mas isso
não quer dizer que estejam, como deveriam, na ordem
do dia das preocupações de todos nós. E se estas, que são
as mais reconhecidas, não têm lugar garantido na nossa
atenção diária, muito menos o terão as múltiplas formas
disfarçadas de discriminação de género: a disparidade
no acesso à escola entre rapazes e raparigas, as dificulda-
des na manutenção das meninas no sistema de ensino,
a ausência de programas e cuidados de saúde sexual e re-
produtiva sustentáveis, previsíveis e financiados, os en-
traves económicos para abastecer os serviços de saúde de
medicamentos e equipamentos essenciais à saúde mater-
na e infantil; o escasso apoio a organizações não governa-
mentais de mulheres, as taxas elevadas de gravidez ado-
lescente e a feminização do VIH/Sida. Por isso, e porque
tenho a oportunidade de constatar no terreno a prática
desta injusta realidade, o que penso ser absolutamente
determinante para formar uma opinião, tomo o papel
de Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações
Unidas para a População como uma prioridade na minha
vida. O desafio para assumir a condição de Directora por
um Dia do jornal Metro, quero aproveitá-lo como mais
uma oportunidade para dar voz a todas as mulheres
a quem as nódoas negras tendem, de forma dolorosa,
a atingir a dignidade. Quem nos lê no dia de hoje tem
também o ensejo de se envolver, agindo e exercendo
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CATARINA FURTADO
EMBAIXADORA DE BOA VONTADE
DO FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A POPULAÇÃO

Para ver na RTP 1

Catarina Furtado regressou este mês
à RTP com a segunda série “Príncipes
do Nada” (terças-feiras, 21h30).
São 13 programas com histórias
de vida dando enfoque ao trabalho
de voluntários, cooperantes e organi-
zações não governamentais. Moçam-
bique, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os
países visitados nesta série de programas.

Dar Vida Sem Morrer
Nestes documentários (domingos, 21h00)
Catarina Furtado acompanha a aplicação
do investimento de 500.000 euros (fruto
de um donativo de espectadores da RTP,
e o contributo da Cooperação Portugue-
sa) com o objectivo de reduzir a mortali-

dade materna e neo-natal em três regiões
da Guiné-Bissau. No terceiro episódio

mostrou que, com este projecto, a taxa de
mortalidade materna reduziu de 15 para 9,6%.

Príncipes do Nada

a sua responsabilidade cívica, num tempo que passa
bem mais rápido e mais distraído do que desejaríamos,
mas ainda assim, a um ritmo que podemos, se
quisermos, acompanhar. O nosso empenho, que é nossa
obrigação, irá a tempo de salvar muitas meninas, rapari-
gas e mulheres. Seria bom que este editorial se transfor-
masse numa conversa. Gostaria de vos dar a conhecer
tantas e tantas mulheres portuguesas, guineenses,
moçambicanas, cabo-verdianas, são-tomenses, timoren-
ses. Elas justificam todos os editoriais e que são a verda-
deira razão para que estas palavras não sejam entendidas
como um discurso de circunstância ou de oportunidade
com carácter político. Quando ouço, vejo e toco estas
jovens e mulheres, o coração transforma-se em razão
e as obras e projectos que colocam em primeiro lugar os
Direitos Humanos, a saúde materna e infantil e o planea-
mento familiar, são para mim e para todos os técnicos
que trabalham na área da cooperação, a bandeira a adop-
tar. E quando isso acontece, muitos têm sido os resulta-
dos obtidos. Já se sabe como evitar, e tantas vezes travar,
sofrimentos baseados no género, não faz por isso sentido
que as melhores práticas não sejam levadas a cada canto
do mundo. Não é possível esperar um futuro mais saudá-
vel e sustentável se não se investir na mulher, na sua
voz, no seu trabalho, na sua capacidade de andar com
o mundo às costas. A prevenção tem custos mas que são,
afinal, o verdadeiro investimento na vida humana
e no futuro de todos os países. Ninguém pode ser consi-
derado dispensável. Em Moçambique, a Gilda, de 17
anos, confessou-me, após ter entrado para um programa
de jovens voluntários cujo objectivo é a sensibilização
para as questões do HIV/Sida, “Eu não sabia que podia fa-
lar, ter uma opinião, manifestá-la e lutar por ela. Pensava
que eram só os rapazes. Agora sinto-me mais segura.” Em
São Tomé, a Nela, de 20 anos, guardou para si, durante
um tempo insustentável, a noite em que foi violada por

um polícia e que, por ser rapariga e ter engravidado,
foi expulsa de casa pelos próprios pais. Em Cabo Verde,
a Janine, de 30 anos, contou-me que já não tinha sequer
forças para acreditar que um dia poderia viver sem que
o marido, alcoólico, a atirasse contra a parede. Na Guiné,
a Mariana, de 17 anos, queria tanto estudar para ser pro-
fessora mas o casamento forçado, com um homem de
60 anos e as três gravidezes (apenas um filho vivo), já lhe
roubaram o seu sonho. “Para sempre”, disse-me ela. Em
Portugal, a Amália, de 30 anos, esconde-se numa casa de
abrigo, com a filha de quatro debaixo da saia. Disfarça
o coração acelerado e esconde um sorriso sem dentes
que a impede de arranjar trabalho. Na cara, a violência
doméstica torna pública a sua vida íntima. Podia
continuar com muitas mais histórias que não quero nun-
ca que fiquem só para mim e para as pessoas da Associa-
ção para o Planeamento da Família e do UNFPA que me
vão transmitindo tantos conhecimentos. Mas, por agora,
deixo à vossa atenção as notícias que se seguem, fruto
do trabalho de uma pequena grande equipa do Metro
que ao fazer-me este desafio, aceitou também o meu.
E com toda a garra de que as lutas pelas grandes causas
necessitam. Obrigada pela vossa convicção e pelo precio-
so contributo enquanto meio de comunicação social.
E que amanhã seja também Dia Internacional para
o Fim da violência sobre as Mulheres. Assim o queiram.
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O desafio para assumir a condição

de Directora por um Dia do Metro quero

aproveitá-lo como mais uma oportunidade

para dar voz a todas as mulheres a quem

as nódoas negras tendem, de forma dolorosa,

a atingir a dignidade

Catarina Cardoso Garcia

da Fonseca Furtado

Nasceu em Lisboa, a 25 de Agosto de 1972

Formou-se em dança no Conservatório Nacional

de Lisboa e frequentou a International School

of Acting em Londres

Em 1990, ganha uma bolsa de estudo de dança

do Centro Nacional de Cultura

Frequentou o curso de jornalismo no Cenjor

(Centro de Formação Profissional para Jornalistas);

no final estagiou no “Correio da Manhã Rádio”

Estreou-se na RTP1 em 1991 como apresentadora

do programa “Top Mais”. Em 1992 muda-se para

a SIC onde apresenta o “MTV Portugal” e, um ano

depois, aparece a apresentar o “Chuva de Estrelas”

Em 1993 estreia-se no cinema. Faz duas curtas-

-metragens: “O Assassino da Voz Meiga”, de Artur

Ribeiro, e “Amor e Alquimia”, de Fernando Fragata

Entre 1995 e 1997 foi estudar para

a London International School of Acting

1997: protagonista em algumas curtas e longas-

-metragens, entre as quais “Killing Time”,

de Alexander Finbow; “Drinking & Bleeding”,

de Leonard Whybrow; “Fátima” de Fabrizio

Costa, em “Anjo da Guarda” de Margarida Gil,

em “Siamese Cop” de Paul Morris e, finalmente,

“Pesadelo Cor-de-Rosa” de Fernando Fragata

Em 2000 é nomeada Embaixadora de Boa Vontade

pelas Nações Unidas. Em 2010 foi convidada pelo

secretário-geral das Nações Unidas para discursar

na Cimeira do Milénio, em Nova Iorque
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O compromisso existe Os países das Nações Unidas prometem cumprir oito
objectivos até 2015 A cinco anos da meta ainda há muito por fazer Portugal

esforça-se e é dos mais trabalhadores Pobreza, doença e fome são males a combater

Em Setembro de 2000, che-
fes de Estado e de Governo
de 189 países, incluindo
Portugal, reuniram-se nas
Nações Unidas. Ali assina-
ram a Declaração do Milé-
nio, comprometendo-se
a lutar contra a pobreza
e a fome, a mortalidade ma-
terno-infantil, a desigualda-
de de género, a degradação
ambiental e o vírus da sida.

Sentados à mesma
mesa, assumiram ainda o
compromisso de melhorar
o acesso à educação, a cui-
dados de saúde sexual, re-
produtiva e materno-infan-
til e a água potável. Para
avaliar o cumprimento da-
quele compromisso, esta-
beleceram-se oito Objecti-
vos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM), a alcançar
até 2015 (ver caixa).

Portugal está envolvido
no cumprimento destas

Objectivo: chegar a um

mundo melhor

Em Moçambique, durante uma das missões enquanto Embaixadora da Boa Vontade

Objectivos

1Erradicar a pobreza
extrema e a fome

2Alcançar a educação
primária universal

para rapazes e raparigas

3Promover a Igualdade
de Género e o Empode-

ramento das Mulheres

4Reduzir a Mortalidade
Infantil

5Melhorar a Saúde
Materna

6Combater o VIH/SIDA,
a Malária e outras

Doenças

7 Assegurar a sustentabi-
lidade ambiental

8Desenvolver uma
parceria global para

o desenvolvimento

60 segundos

“NÓS
SOMOS

UM POVO
DE

IMPULSOS”

Manuel Correia,

presidente do Instituto

Português de Apoio ao

Desenvolvimento (IPAD)

Como tem visto o trabalho

da Catarina como Embai-

xadora de Boa Vontade?

A qualidade do seu tra-
balho e o apoio à volta
da saúde materno-infan-
til e bem-estar das partu-
rientes é contagiante.
Aliás, sem o trabalho
dela, não estaria a falar
consigo. É a oportunida-
de de recebermos a aten-
ção dos media por uma
coisa muito boa, em vez
de, como quase sempre,
pelas menos boas.

Portugal tem cumprido

o seu compromisso

no alcance dos ODM?

Segundo a OCDE,
o nosso esforço qualita-
tivo é muito positivo,
já o quantitativo, tem
nota quase negativa.
A crise financeira veio
afectar esta situação.

O que é que cada pessoa

pode fazer para ajudar?

Os portugueses são mui-
to de impulsos, capazes
de tirar a camisola para
dar ao próximo. São
mais de instintos, não
de fazer algo ordenado.
Há muitos esforços,
muito bem intenciona-
dos: juntar livros, mate-
rial escolar, medicação.
Só que por não ser
um processo ordenado,
perdem-se. O que acon-
selho é: quem quiser
ajudar, contacte o IPAD,
e faremos com que
a ajuda chegue a quem
realmente precisa. P.T.

Reduzir 75% das mortes
no parto ou pós-parto
Todos os anos, 350 mil mu-
lheres morrem de compli-
cações relacionadas com
a gravidez, com o parto ou
com o pós-parto. Em causa
estão, por exemplo, mortes
por infecção ou hemorra-
gia que podem ser impedi-
das por meio de fármacos
ou transfusões de sangue.

Este é o quinto ODM
que visa reduzir 75%
a mortalidade materna.
Cerca de 10 milhões
de mulheres são expostas
a infecções, doenças ou
invalidez, ficando fisica-
mente vulneráveis, na
maioria em países em des-
envolvimento.

O que falta fazer para
cumprir este objectivo?
- Melhorar o acesso a ser-
viços de saúde reprodutiva
e a profissionais de saúde;
- Mais medicamentos e ma-
terial médico e unidades de
obstetrícia de emergência
e planeamento familiar;
- Melhorar as infra-estrutu-
ras para proporcionar estes
cuidados de saúde às mu-

lheres de meios rurais;
- Promover o acesso aos
cuidados de planeamento
familiar;
- Melhorar a qualidade do
cuidado pré-natal (pelo
menos quatro visitas du-
rante a gravidez);
- Prevenir a transmissão
de VIH de mãe para filho.

metas. Enquanto país mais
pequeno, luta com as difi-
culdades económicas para
investir nas ajudas. Ainda
assim, serve de exemplo
em matérias como a dimi-
nuição da mortalidade ma-

terno-infantil no próprio
País. Pelo esforço que dedi-
ca, pelo voluntariado, pela
capacidade de ajudar o pró-
ximo e sobretudo também
pelo conhecimento e expe-
riência técnico-científica

e o domínio da língua co-
mum. Diz-se que somos
um país solidário. Valemos
pela vontade, e tal como
a fé, diz-se que move mon-
tanhas. Acreditamos que
sim. PATRÍCIA TADEIA

Em Portugal

Servimos de exemplo

na área da saúde, mas

falhamos na prevenção.

Portugal é um dos

países com menor taxa

de mortalidade materna

e infantil.

Há 30 anos,
morriam
em Portugal
42,9 em cada

100 mil mulhe-
res por complicações na
gravidez e após o parto.
Hoje, a Unicef aponta
8 em cada 100 mil. Há 30
anos, a mortalidade infan-
til era de 38,9 por mil na-
dos vivos. Hoje, regista
uma taxa de quatro mor-
tes por cada mil crianças
com menos de cinco anos.

Portugal é dos países

da Europa com maior

número de mães

adolescentes.

Por dia, 12
adolescentes
são mães,
embora a

maior parte co-
nheça os contraceptivos.
Segundo a Sociedade Por-
tuguesa da Contracepção,
estas adolescentes são
de famílias carenciadas
e abandonaram a escola
cedo. Outros dados mos-
tram que 70% das jovens
iniciam a sua vida sexual
antes dos 17 anos.

Dez anos depois

de assinarem

a Declaração

do Milénio, os

países continuam

envolvidos na luta

RTPPT / FLICKR

Catarina em campo

+

-

DR



mulheres04

6
0

s
e

g
u

n
d

o
s

TERESA CAEIRO
“A CRISE NÃO DEVE

SERVIR COMO ÁLIBI”
Teresa Caeiro,

deputada do CDS-PP

Já visitou programas

de ajuda em vários países

em desenvolvimento.

O que viu nas viagens?

Estive no Sri Lanka,
num programa de
reconstrução após
o tsunami. Eram povos
muito pobres e ficaram
numa situação de pobre-
za extrema. Além disso,
os grandes desastres
naturais trazem muitas
doenças, miséria. É um
ciclo vicioso. Estive ain-
da no Gana a visitar um
programa de prevenção
contra a sida. Apesar dos
esforços e do muito di-
nheiro investido na saú-
de materno-infantil
e na prevenção da sida o
mais difícil é contrariar
uma cultura e hábitos,
um desconhecimento

das doenças, e uma
relutância em encarar
a realidade.

Como avalia o

compromisso português

para cumprir os ODM

e o trabalho da Catarina

enquanto Embaixadora?

Tenho uma admiração
imensa pela Catarina.
No alcance dos ODM,
podemos sentir uma
frustração, porque são
lutas muito desiguais.
São precisos muitos
esforços, não só com
dinheiro, instrução,
cooperação local. Ape-
sar das frustrações e de
não avançarmos muito
depressa, no alcance
dos ODM, isso não deve
dissuadir a comunidade
mundial e a crise não
deve servir de álibi para
não investir e ajudar
quem mais precisa. P.T.

Deputada visitou programas em vários países

LUÍS ANICETO

8.000 pétalas
de rosa assinadas
Enquanto leu esta página,
cinco raparigas ou mulhe-
res foram mutiladas. To-
dos os dias, pelo menos
8.000 sofrem este corte.
“Assine uma Pétala de
Rosa pelo Fim da MGF e
Existência de uma Estraté-
gia Europeia” é uma cam-
panha que arranca hoje
e termina dia 10 de De-
zembro. O desafio é a re-
colha de pelo menos 8.000
Pétalas de Rosa assinadas
durante os 16 dias de acti-
vismo contra a violência
de género.

Esta é uma iniciativa da
Associação para o Planea-
mento da Família (APF),
a Amnistia Internacional –
Portugal e a Campanha
Europeia “Fim à MGF”.

Para colaborar e de-
monstrar o seu apoio pode
ainda aceder e registar-se
no site www.endfgm.eu.

“Eu tinha 8 anos quando
fui mutilada. (…) Eram
quatro mulheres. Uma
pegou no meu pé, outra
no outro e agarraram os
meus braços. Ainda me
lembro da cara delas...
umas já morreram. Fomos
para uma casa abandona-
da e ficámos à espera cá
fora porque era uma de
cada vez, com a mesma
faca… um canivete de
abrir e fechar. Ficávamos
cá fora a ouvir as outras.”
As palavras são de Ari. Ela
é apenas uma entre as 150
milhões de mulheres que,
entre os 4 e os 12 anos,
sofreram uma Mutilação
Genital Feminina (MGF).

Casas abandonadas,
cantos escondidos ou clí-
nicas improvisadas de 28
países africanos servem de
palco a estes rituais. Gui-
né-Bissau, Angola e Mo-
çambique são alguns de-
les. Mas a “MGF migra
com as comunidades”, diz
ao Metro a investigadora

da Associação para o Pla-
neamento da Família
(APF) Yasmin Gonçalves.
Por isso, Portugal, enquan-
to “país receptor de imi-
grantes está identificado
como país de risco”, diz.

Temos estas mulheres
a viverem cá “principal-
mente na Grande Lisboa”,
acrescenta. Mulheres mu-
tiladas, no seio de famílias
que ainda defendem
a mutilação. Mas, será
que este ritual acontece
também em Portugal? O
Metro não conseguiu a
confirmação, mas no seio
das comunidades, diz-se
que sim. Talvez porque
a legislação em vigor no
País inclua como ofensa
à integridade física grave
“a supressão ou afectação
da capacidade de fruição
sexual”, se faça silêncio so-
bre o assunto. “Não há da-
dos que provem a existên-
cia de MGF no nosso país”,
diz Yasmin Gonçalves.
Ainda assim, sabe-se que

muitas famílias levam
as filhas até ao país de ori-
gem para proceder ao ri-
tual. “Temos que prevenir
que essas meninas sejam
levadas, porque apesar
de os pais muitas vezes
estarem contra, ao visitar
a família não conseguem
proteger as filhas”, afirma.
Felizmente, segundo a in-
vestigadora, os profissio-
nais de saúde estão mais
atentos aos sinais de MGF.

Dizem as comunidades
que defendem a MGF que,
além de aumentar a pro-
babilidade de casamento,

assegura a virgindade da
mulher, que é considerada
um pré-requisito para
o casamento. Contudo,
e apesar de ser uma tradi-
ção muito enraizada em
várias culturas, há já
mulheres guineenses “a
falar abertamente sobre o
tema e a mostrar-se contra
a MGF”, diz. E acrescenta
que apesar desta abertura,
“qualquer acção de sensii-
lização feita cá tem que
ser elaborada com a co-
munidade, a mudança
tem que ser de dentro”.

As consequências psico-
lógicas da MGF passam
por stress pós-traumático
e depressão. As físicas por
dificuldade em engravi-
dar, não falando nas crian-
ças que morrem após o
corte. A mesma faca é usa-
da para 30 pessoas ou
mais. As infecções são fre-
quentes e podem levar
à morte. A questão é, exis-
tem dessas facas em Por-
tugal? PATRÍCIA TADEIA

Uma mutilação
a cada minuto

Todos os dias 8.000 mulheres são sujeitas a esta prática O ritual
migra com as comunidades Será que em Portugal, enquanto país
receptor de imigrantes, também se pratica a mutilação genital?

39
mulheres foram

assassinadas este ano

em Portugal (mais

10 do que em 2009)

72%
das vítimas do tráfico

de pessoas em Portu-

gal são mulheres

150
milhões de mulheres

de todo o mundo

sofreram Mutilação

Genital Feminina

ISTOCKPHOTO

Vítimas revelam a existência de sentimentos de traição, ansiedade, humilhação e terror

O que é?

Também conhecida
por excisão, a prática
envolve a remoção
parcial ou total dos
órgãos genitais femininos
externos, com lesões
que provocam alterações
anatómicas, tendo por
base razões culturais.
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HELENA PINTO
“A VIOLÊNCIA
É A MAIOR DAS

DISCRIMINAÇÕES”
Helena Pinto, deputada

do Bloco de Esquerda

É importante existir um

dia pelo fim da violência

contra as mulheres,

que hoje se assinala?

Claro, é um dia que foi
declarado pela ONU,
para alertar para a vio-
lência sobre as mulhe-
res, mas mais importan-
te que isso é que haja
campanhas permanen-
tes sobre a violência
doméstica, que é um
problema muito grave.
Diria mesmo que é
o maior problema de
segurança em Portugal.

Que medidas são precisas?

É preciso que o Gover-
no e a sociedade tomem
medidas muito profun-
das, uma tomada de
consciência colectiva de
que é necessária uma

condenação social deste
crime. É preciso um
melhor diagnóstico das
situações de perigo, há
mulheres que já tinham
a queixa, que estavam
sinalizadas e que acaba-
ram por morrer, não
houve uma resposta.

A emancipação da mulher

é responsável pelo

aumento dos crimes

ou sempre existiram?

Sempre existiram.
É preciso é agilizar todo
o processo. As mulheres
já denunciam mais,
estão informadas, con-
fiam no sistema, mas
a violência contra elas
está a tomar dimensões
severas. A violência do-
méstica e o homicídio
conjugal são as mais
dramáticas das discrimi-
nações a que as mulhe-
res são sujeitas hoje. P.T.

Deputada exige medidas do Governo e sociedade

DR

Abrigo a quem
dele precisa

Estima-se que quatro mi-
lhões de mulheres e rapa-
rigas são compradas e
vendidas por todo o mun-
do. Portugal não é excep-
ção. No ano passado, 84
pessoas foram sinalizadas
em Portugal como even-
tuais vítimas de tráfico de
seres humanos, segundo o
relatório do Observatório
do Tráfico de Seres Huma-
nos (OTSH).

É num local sigiloso
e confidencial que estas
mulheres são acolhidas.
“Chegam muito vulnerá-
veis, a necessitar de todo
um trabalho psicológico,
aqui são acompanhadas
24 horas dia”, conta ao
Metro Marta Pereira, res-
ponsável por um centro
de acolhimento e protec-
ção a vítimas de tráfico
e filhos menores. Na casa
estão actualmente quatro
mulheres.

O tempo que vão ficar
por lá, não se sabe. “De-
pende de cada caso, da

resposta emocional e psi-
cológica, da vontade de
após a ajuda ficar em Por-
tugal ou seguir para o país
de origem”, acrescenta
ainda a responsável.

Em Portugal, a grande
maioria das mulheres víti-
mas de tráfico de seres hu-
manos são de nacionalida-
de romena, sobretudo de
leste. Mas pelo centro
também já passaram “por-
tuguesas, brasileiras, mo-
çambicanas”, diz Marta
Pereira.

Em Portugal, as mulhe-
res representam 72% das
vítimas do tráfico de
pessoas, afirmou recente-
mente o ministro da Ad-
ministração Interna, Rui
Pereira. PATRÍCIA TADEIA

Em Portugal, a maioria das vítimas de tráfico de seres humanos são
mulheres de Leste Na casa-abrigo encontram apoio e um esconderijo
seguro Cerca de 72% das vítimas no País são do sexo feminino

Mulheres chegam ao centro muito vulneráveis

“É preciso actuar no
tempo útil da vítima”
Em apenas uma semana,
em Agosto, quatro mulhe-
res foram mortas pelos ma-
ridos ou ex-companheiros
em Portugal. A estas so-
mam-se mais de três deze-
nas. Este ano, 39 mulheres
foram já assassinadas por
violência doméstica e de
género, mais dez que em
2009, de acordo com o
Observatório das Mulheres
Assassinadas da União de
Mulheres Alternativa e Res-
posta (UMAR).

“Ficamos sempre surpre-
sos com os números, são
brutais, mesmo nos anos
com total menor é sempre
uma surpresa”, reage ao
Metro Elisabete Brasil da
UMAR. E acrescenta: “Não
obstante toda a legislação,

as mulheres continuam a
morrer. E a maioria das si-
tuações são de casos já sina-
lizados judicialmente, e em
que o sistema não foi capaz
de aplicar a tempo medidas
a estes agressores.”

Para Elisabete Brasil,
“o que é importante é que
se actue no tempo útil das
vítimas e não no tempo
útil do processo ou da ins-
tituição que o determina”,
conclui. P.T.

Mulheres

são traficadas

maioritariamente

para actos

de prostituição

e escravatura

Grito por Justiça Acção de sensibilização

decorre sábado às 15h

na Rua de Santa Catarina

no Porto

“Grito por Justiça”
Cada pessoa representa
uma mulher assassinada
e em cada ponto serão
homenageadas cada uma
das vítimas. Objectivo:
alertar para a necessidade
de mover esforços para
reduzir a violência

Principais tipos de violência

Sobre as mulheres são

mais frequentes a viola-

ção, agressão ou tráfico.

Violência contra a mulher

Qualquer conduta de dis-
criminação, agressão oca-
sionada pelo simples fac-
to de a vítima ser mulher.

Violência doméstica

Quando ocorre em casa,
no ambiente doméstico,
ou numa relação de
familiaridade, afectivida-
de ou coabitação.

Violência física

Acção que coloca em
risco ou causa dano
à integridade física.

Violência psicológica

Pressão destinada a con-
trolar as acções, compor-
tamentos, crenças e deci-
sões de outra pessoa
por meio de intimidação,
manipulação, ameaça, hu-
milhação, isolamento ou
qualquer outra conduta
que implique prejuízo
à saúde psicológica.

Violência sexual

Acção que obriga uma
pessoa a manter contacto
sexual, físico ou verbal,
ou a participar de outras
relações sexuais com uso
da força. Conhecida por
violação consiste na
intimidação, chantagem,
manipulação, ameaça.

Tráfico de seres humanos

Atentado aos direitos
humanos e uma forma de
escravidão, através de ex-
ploração sexual e laboral.

Como, porquê e onde procurar ajuda

Para denunciar um acto

de violência doméstica:

Meio judicial: faça a de-
núncia do crime na comar-
ca, na secção especializada
em violência doméstica.

Meio criminal: dirija-se
à GNR ou PSP, que fará o
auto da ocorrência, avalia
o risco, define o procedi-
mento, que pode ser
a detenção do agressor
em alguns casos.

ONG: fale com uma ONG.
Aí terá um olhar sobre a
situação, apoio psicológi-
co, uma ajuda mais huma-
nizada. Em alguns casos
encaminham-se as mulhe-
res para o abrigo nacional.
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N
estes tempos desesperados
para o País, o grande argu-
mento que vai restando é o
da “vontade”, da “coragem”
(para “vencer desafios”),
do “ir à luta” e “não dar

tréguas” (não se sabe bem a quê nem
a quem). Já há muito que vivemos nisto:
José Sócrates foi eleito pela primeira vez
explicando que o crescimento económi-
co era apenas uma questão de “confian-
ça”. Lembra aquelas tribos a quem tudo
o que acontece resulta de fenómenos
sobrenaturais. Se alguém introduz uma
nota de realismo passa logo à categoria
inclassificável de “pessimista” (se não
mesmo, supremo horror, de “bota-abai-
xista”), para não dizer “inimigo” (sabe-se
lá do quê: da pátria, do euro, do Estado
social, da faiança das Caldas…). É o que
resulta a quem se lembre de dizer, por
exemplo, que 40 anos de investimento
em Educação e políticas sociais não
resolveram o problema da qualificação
e da pobreza em Portugal; que um quar-
to de século de ideologia e prática das
“reformas estruturais” não evitaram
a pior década de desenvolvimento
económico do País; que a participação
no “projecto europeu” (em todos os
seus domínios, como a moeda única, por
exemplo) não foi suficiente para evitar

essa década perdida… Persistir apenas
na “vontade”, na “coragem”, no “ir
à luta” e em “não dar tréguas” é tomar
sucessivamente balanço e atirar-se
contra a mesma parede uma e outra vez.
Como aqueles bonequinhos dos jogos
de computador que correm muito
contra o mesmo obstáculo, quando
o que é necessário é parar, pensar
um bocado, encontrar o caminho
escondido e chegar ao nível seguinte.
Estamos a rapar o fundo ao tacho de
décadas de uma ideologia de transfor-

mação do País que entrou num beco
sem saída. E acabámos num mau livro
de auto-ajuda e motivação pessoal.
É verdade que se trata da linguagem
da época, mas talvez fosse altura de sair
da adolescência e perceber que as esco-
lhas que tomámos nos conduziram a um
ponto em que nenhuma solução é boa,
podendo nós apenas escolher de entre
as menos más. E quanto mais tarde pior.

OTRIUNFO

DAVONTADE?

Estamos a rapar o fundo ao tacho

de décadas de uma ideologia

de transformação do País que

entrou num beco sem saída.

E acabámos num mau livro de

auto-ajuda e motivação pessoal
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Objectos de culto

Ruth Handler

EUA, 1959

Quando reparou

que a sua filha,

ao brincar com

bonecas, tinha a ten-

dência de dar a cada

uma personalidades

adultas, Ruth Handler,

empresária americana,

teve a ideia que mudou

a sua vida... e a de gerações

e gerações de meninas. Inspirada na Bild Lilli,

uma boneca alemã dos anos 50, Ruth levou a

ideia de criar uma boneca adulta e sofisticada ao

seu marido, co-fundador da Mattel, que ao início

não mostrou entusiasmo com a proposta. Ruth

não baixou os braços e, com a ajuda de um enge-

nheiro, concebeu a boneca mais famosa da histó-

ria. A partir daí Barbie tomou conta do Mundo.

Barbie

Marque na agenda!

CONCERTO DE MARIZA

COLISEU DO PORTO, 21H30

BILHETES €18-€50

Um dos nomes mais internacionais da música portuguesa
apresenta na sala portuense o muitíssimo aguardado “Fado
Tradicional”, novo álbum a ser lançado a 29 de Novembro.

‘Metro’ online

Descubra no
nosso blog
qual o talento
escondido
da estrela pop
Justin Bieber

http://comunidade.xl.pt/metro

http://www.guardian.co.uk/
music/musicblog

“A fantasia de Kanye West tornou-se
realidade – os críticos acreditam
no ‘hype’ à volta de ‘My Beautiful

Dark Twisted Fantasy’”

www.facebook.com/hollyscoop
“O site TMZ conseguiu acesso

a uma troca de mensagens entre
Charlie Sheen e uma prostituta,
em que o actor combinava com

ela como lhe faria o pagamento”

@ConanOBrien
“O Ricky Gervais exigiu-me que

fizesse um ‘tweet’ a dizer que ele
lança esta semana um novo
DVD ao vivo. Mais uma vez
o inglês oprime o irlandês”

Opinião

LUCIANO AMARAL
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Boa notícia do dia

O Banco Alimentar contra
a Fome organiza no sába-
do e domingo uma nova
campanha de recolha de
alimentos em 18 distritos
portugueses e 1.147 esta-
belecimentos comerciais,
contando com a ajuda de
30 mil voluntários. “Os
portugueses têm sabido
responder com grande ge-
nerosidade aos apelos do
Banco Alimentar com a

Banco alimentar volta

este fim-de-semana

doação de alimentos, e a
campanha que decorre
este fim-de-semana reali-
za-se num contexto parti-
cularmente difícil para as
famílias, mas por mais pe-
quena que seja a contri-
buição, muitas pessoas
irão beneficiar dessa aju-
da”, diz a instituição. O re-
sultado será distribuído
através de 1.800 institui-
ções de solidariedade.

DR

Imagens

Veja esta e outras fotos em

www.metrophotochallenge.com

Metro

Photo

Challenge

2010

Esta é uma das fotos

de concorrentes

portugueses finalistas

do concurso Metro Photo

Challenge 2010. Nos

próximos dias vamos dar

a conhecer mais imagens

que chegaram à final.



Parte da fachada ruiu

A baixa lisboeta será palco
de várias iniciativas, desde
animação de rua a actua-
ções musicais, destinadas
a promover o comércio
tradicional de sábado, dia
da inauguração das ilumi-
nações de Natal, a 9 de Ja-
neiro de 2011.

Quem optar pelas lojas
da zona terá uma pista de
gelo e um carrossel francês
no Rossio, na Rua da Prata
e na Rua do Ouro, à disposi-
ção. A autarquia é um
dos promotores, a par da
Associação de Dinamização
da Baixa Pombalina e dos
Jogos Santa Casa.

Entre os parques de esta-
cionamento circundantes
– Praça do Município, Praça
da Figueira, Martim Moniz
e Restauradores – circulará

um comboio articulado
de acesso gratuito.

Durante este período,
toda a zona da Baixa
será animada aos sábados
e domingos por bandas de
música, tunas académicas,
cuspidores de fogo entre
muitos outros artistas.

Para sábado, entre as
17h30 e as 19h00 está agen-
dado um espetáculo com
vários artistas no Rossio,
onde o presidente do muni-
cípio, António Costa (PS),
inaugurará às 18h00 o siste-
ma de luzes natalícias, este
ano adjudicado por quase
846 mil euros.

Natal animado
nas ruas da baixa

30 mil
para a
XL Party
O festival XL Party, dedica-
do aos adeptos de “videojo-
gos, novas tecnologias
e entretenimento”, espera
receber 30 mil visitantes
de 17 a 19 de Dezembro
na FIL, em Lisboa.

A entrada para “o maior
evento de videojogos e tec-
nologias alguma vez reali-
zado em Portugal” será gra-
tuito. O “XLPARTY é ainda
um evento de Urban Cultu-
re onde os visitantes pode-
rão participar em activida-
des desportivas e radicais”,
revela a organização, citada
pela agência Lusa.

Esta é a 15.ª edição do
XL Party e a primeira reali-
zada em Lisboa.

Pista de gelo e um carrossel francês no Rossio,
Rua da Prata e Rua do Ouro Fins-de-semana musicais

MÁRIO CRUZ/LUSA

Queda esperada

Parte da fachada principal
do prédio na Avenida 5 de
Outubro, em Lisboa, que
teve habitantes retirados
no começo da semana
devido ao mau estado de
conservação ruiu na ma-
drugada de ontem.

Os bombeiros sapado-
res de Lisboa acorreram
ao local pelas 06h00 e pe-
las 10h00 tinham ainda
uma equipa na zona. A
queda da fachada não fez
feridos nem causou trans-
tornos de trânsito porque

o acesso à área já se en-
contrava condicionado.

Na segunda-feira duas
famílias foram retiradas
do edifício em questão
devido ao “agravamento
do mau estado de conser-
vação” do imóvel.

Uma residência univer-
sitária, que funciona no
prédio vizinho, foi tam-
bém evacuada. Proprietá-
rios e protecção civil de-
fendem a alteração da lei
das rendas para evitar si-
tuações semelhantes.

Requalificação
ribeirinha
TEJO. A Câmara de
Lisboa, a sociedade
Frente Tejo e a Marinha
assinaram ontem um
protocolo para requalifi-
car a frente ribeirinha
entre o Terreiro do Paço
e o Cais do Sodré, num
investimento de cerca
de 10 milhões de euros.

Falsificadores
detidos pela PJ
CRIME. A directoria de Lis-
boa da Polícia Judiciária
(PJ) revelou ontem que
deteve três estrangeiros
suspeitos de crimes de
burla e falsificação de
documentos, envolvendo
apropriação ilegal
de cheques.

Reorganizar
a câmara
CML. O presidente da au-
tarquia e a vereadora da
modernização adminis-
trativa apresentam hoje
a proposta de Reorganiza-
ção Orgânica da Câmara
Municipal de Lisboa,
que será levada discussão
na reunião de câmara
extraordinária amanhã.

Grande

Lisboa

António Costa

inaugura sábado,

às 18h00, o sistema

de luzes natalícias,

que custará quase

846 mil euros

PUB
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Greve geral histórica só para os sindicatos

Mais retalhistas
de ouro usado

Economizadoras
vendem menos
As vendas das lâmpadas
incandescentes convencio-
nais quase duplicou a ven-
da das fluorescentes com-
pactas economizadoras.

O motivo é o facto de
as segundas serem mais
caras, o que se justifica por
terem um consumo de

energia muito inferior ao
das incandescentes e te-
rem uma duração muito
superior.

Em 2011, a EDP vai dis-
tribuir 250 mil lâmpadas
LED com consumo inferior
ao das lâmpadas fluores-
centes compactas. I.C./LUSA

Parlamento rejeita
alterações ao OE
O Parlamento rejeitou on-
tem as propostas de altera-
ção ao Orçamento do Esta-
do (OE) do PCP, PEV e BE
que propunham a manu-
tenção das participações do
Estado em várias empresas
públicas, que serão objecto
de privatização.

Entre as propostas, esta-
va prevista a manutenção
da participação do Estado,
entre outras, na ANA, REN,
INAPA, Empordef, EID,
EDISOFT, CTT, TAP e EMEF.

As propostas foram re-
jeitadas com os votos con-
tra do PS, PSD e CDS-PP.

Parceria
para a
joalharia
A Universidade do Minho
e a Agência de Investimen-
to da África do Sul inicia-
ram ontem uma parceria
nas áreas da investigação
de novos materiais em joa-
lharia e ourivesaria e da
sua aplicação à indústria.

Com novos materiais?

AFP

De 2008 para 2009, duplicou
o número de lojas compradoras

Peritos falam em invasão de
gente que nada sabe do negócio

Falta de dinheiro é a principal razão para a recente venda de ouro ao “desbarato”

LUÍS ANICETO

Mais de três milhões de
trabalhadores portugueses
aderiram ontem à greve
geral em protesto contra
as medidas de austeridade
do Governo, segundo as
contas dos sindicatos.

“É a greve geral com
mais impacto que realizá-
mos até hoje”, disse o se-
cretário-geral da CGTP
Carvalho da Silva, em con-

ferência de imprensa con-
junta com o secretário-ge-
ral da UGT, João Proença.

Carvalho da Silva subli-
nhou a “transversalidade”
da greve, destacando, além
da greve dos funcionários
públicos, a paralisação do
sector privado dos trans-
portes e em muitas empre-
sas dos sectores corticeiro
e da metalomecânica.

Já para o Governo, a
adesão foi tudo menos his-
tórica. Segundo dados reu-
nidos até às 13h – à hora
de fecho desta edição o Go-
verno não tinha revelado
o balanço final – o secretá-
rio de Estado da Adminis-
tração Local aludiu a uma
adesão de 20,1% no sector
público. Bem diferente dos
90% dos sindicatos. R.M.

Dia fica marcado pela contestação ao Governo

LUSA

O número de peças novas
marcadas nas contrastarias
nacionais para comerciali-
zação no mercado interno
baixou, de 2008 para
2009, de 2.889.357 para
2.456.333. O número de re-
talhistas de ouro registados
duplicou de 208 para 466.

Os dados indiciam assim
que o negócio do ouro
usado “está a ser invadido
por pessoas que dele nada
sabem”, observa o ourives
Manuel Reis, que gere
63 lojas do ramo e reúne
alguns franchisados.

Também o presidente da
Associação Portuguesa de
Gemologia fala na “desin-
formação reinante” sobre
o valor de muitas peças e a
“grande falta de dinheiro
que muita gente enfrenta”.
José Baptista conta o caso
de um adereço da época do

PJ informada

Quem compra ouro usado

tem de abrir uma ficha do
cliente, fornecer essa infor-
mação à PJ e só pode der-
reter as peças 20 dias após
a realização do negócio;

Ninguém pode negociar

ouro sem estar matricula-
do na Unidade de Contras-
tarias da Imprensa Nacio-
nal/Casa da Moeda e pa-
gar uma licença anual.

500
euros é o valor

pretendido pelas

centrais sindicais

para o Salário

Mínimo Nacional

em 2011. Para

já está nos €475

rei D. João V, de ouro, prata
e diamantes, que valia 40 a
€50.000 e foi vendido por
um valor cinco vezes infe-
rior. O perito diz que mui-
tas peças são vendidas “ao
desbarato, como se vendes-
sem o quadro de um pintor
famoso ao preço da tinta”.

PJ descobre
fraude militar
CORRUPÇÃO. A PJ conclu-
iu uma investigação que
indicia práticas fraudu-
lentas num sector mili-
tar, que lesaram o Esta-
do em mais de 1ME.
O processo envolve cin-
co arguidos pela alegada
prática de crimes de cor-
rupção e participação
económica em negócio.

Baleia ainda
por retirar
PENICHE. A Protecção Ci-
vil de Peniche esteve on-
tem a remover uma ba-
leia de 17m em decom-
posição, após ter dado à
costa sexta-feira na pra-
ia de Pedrogãos, mas só
hoje conclui a operação.

PS reclama
outro colar
CALDAS. O desapareci-
mento de um Colar
da Ordem honorífica de
Torre e Espada com que
a cidade foi condecorada
foi denunciado pelos
vereadores PS. Exigem
à câmara que peça uma
réplica do colar à Presi-
dência da República.

Norte a Sul

nacional
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O número de pessoas
a viver em cidades afri-
canas vai triplicar até
2040 e em 2050 meta-
de dos africanos
serão suburbanos,
noticiou a BBC.

A televisão
britânica cita
um relatório
da ONU so-
bre as cida-
des africa-
nas, que re-
vela que a ur-
banização está
a acontecer mais
depressa em África
do que em qual-
quer outro lugar.
Em 2030 o conti-
nente deixará de
ser maioritaria-
mente rural.

“As pessoas
procuram um fu-
turo melhor e
acham que é na
cidade que o vão
encontrar”, disse
o director executi-
vo do programa Habi-
tat da ONU à BBC. A
reforma agrária e a
pobreza nas áreas
rurais é outra das
razões para a ten-
dência, acrescen-
tou Joan Clos.

* Número de pessoas a viver em
cidades em África vai triplicar até
2040 E com elas os problemas

Rio cercado
pela violência
A Força Nacional de Segu-
rança poderá ser acciona-
da para ajudar a conter a
onda de crimes cometidos
por traficantes em repre-
sália às acções de pacifica-
ção de inúmeras favelas
no Rio de Janeiro. O gover-
nador do Estado, Sérgio
Cabral, já pediu ao presi-
dente Lula da Silva refor-
ço no efectivo de agentes
da Polícia Federal.

O Ministério da Justiça
informa que disponibili-
zou recursos para compra

de mais equipamentos e
veículos. Segundo o secre-
tário (ministro) da Segu-
rança, José Beltrame, a or-
dem é: “Quem se atraves-
sar no caminho do progra-
ma de segurança que está
a ser feito para o Rio de Ja-
neiro será atropelado.”

27
de Novembro,

este sábado:

prepara-se um grave

confronto entre gan-

gues rivais segundo

escutas da Polícia

Mendicidade
e prostituição
MOÇAMBIQUE. O governo
tem registado um
aumento “preocupan-
te” do número de men-
digos e crianças prosti-
tuídas nas cidades
embora lhe falte ainda
dados concretos sobre a
situação que, para o di-
rector da Acção Social,
Miguel Maússe, “se
esconde na pobreza”.

Apoio chega
da Guiné
SÃO TOMÉ. A Guiné
Equatorial vai apoiar
o Orçamento do Estado
são-tomense para 2011
e criar um fundo de
investimento para o
sector produtivo, afir-
mou o primeiro-minis-
tro Patrice Trovoada.

Sida: ONU
preocupada
ONU. A propagação do
vírus da sida na região
dos países do Leste
europeu e do centro da
Ásia é “assustadora”,
segundo a ONU.

Planisfério

Escondidos do mundo

EUA põem
pressão
na China
Os EUA esperam que a
China use a sua influência
sobre o seu aliado norte-
-coreano após forças de
Pyongyang bombardea-
rem uma ilha sul-coreana,
disse um porta-voz do de-
partamento de Estado em
Washington. Cerca de 80
obuses disparados pelo
exército norte-coreano
atingiram terça-feira a
ilha de Yeonpyeong, ma-
tando quatro militares.

DR

AFP

Muitas cidades africanas
já têm muitos problemas
de sobrepopulação, escas-
sez de água e electricidade
e fracas infra-estruturas
de transporte. Os bairros

de lata são imensos.
No início do ano, a

ONU estimou que
195,5 milhões
de pessoas na
África sub-saa-
riana vivem
em favelas.

Mas, segun-
do Clos, está

provado o investi-
mento em habitação

condigna, infra-estruturas
e serviços melhora a quali-
dade de vida. E há muito
a aprender com o Norte de
África. O Egipto, a Líbia,
Marrocos e a Tunísia
reduziram a metade os
seus bairros de lata
nos últimos 20 anos.

O relatório sus-
tenta ainda que
as alterações cli-
matéricas estão a
criar problemas.

Milhões ar-
riscam-se a fi-
car sem casa
em muitas ci-
dades devido à
erosão costei-
ra africana.

Em 2050 a
população em

África deverá
chegar aos 1.23 mil

milhões de pessoas.

Vista de um T3 no Cairo

Bem-vindo à
selva urbana

Um peru cheio de sorte

“Tom One” será perdoado por Barack Obama.

Ao contrário de milhares de perus, este salva-se de

ser servido no Dia de Acção de Graças (Thanksgiving),

a festa da família que tem lugar hoje nos EUA.

EUA. Thanksgiving

Tom no seu quarto de hotel na capital norte-americana

Minas
matam
ainda mais
Apenas uma pequena par-
te dos fundos destinados
aos programas de desmi-
nagem foram gastos em
assistência às vítimas, re-
vela o “Landmine Monitor
2010”, que registou no
ano passado 3.956 pessoas
mortas ou feridas devido
às minas. Em 2009, 70%
das vítimas eram civis, per-
centagem que representa
um aumento relativamen-
te a 2008 (61%), represen-
tando as crianças um terço
das vítimas, embora no
Afeganistão sejam 95%.

Maiores em 2020

Lagos, Nigéria

13,4 milhões de habitantes
Kinshasa, RD Congo

12,8 milhões
Cairo, Egipto

12,5 milhões
Luanda, Angola

7,1 milhões
Abidjan, Costa do Marfim

5,5 milhões
Nairobi, Quénia

5,2 milhões
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Condenação
histórica
O mercado de software
assistiu ontem a uma con-
denação sem precedentes.
A fabricante alemã SAP
terá de indemnizar a sua
rival norte-americana Ora-
cle em 1,3 mil milhões de
dólares (cerca de 972 ME).

Desde que a Oracle
adquiriu a Sun, no início
deste ano, assumiu o pos-
to de concorrente da SAP.
Contudo, a guerra entre
os dois gigantes de infor-
mática remonta a 2005,
com a aquisição da To-
morrowNow, que fornecia
suporte ao software da
Oracle, pela SAP.

A Oracle não viu com
bons olhos este negócio,
tendo acabado por proces-
sar a sua rival, em 2007,
alegando que a Tomor-

rowNow tinha feito
milhares de downloads
ilegais do seu website,
conforme explica a revista
britânica The Economist.

Mas qual o interesse,
então, da SAP em infringir

a lei? A violação de 120 di-
reitos de autor permitia-
-lhe evitar pagar licenças
e ainda a fazia ganhar
novos clientes.

O que a SAP não sabia
é que a pena seria tão pe-

sada. De qualquer das for-
mas, já afirmou que vai
“procurar todas as opções
disponíveis, incluindo
moções pós julgamento e
recursos, se necessário”,
para evitar o pagamento
da indemnização equiva-
lente aos seus ganhos no
último trimestre. Enquan-
to isso, após o veredicto, o
valor da SAP no mercado
desceu cerca de 500 ME.

A agência Reuters noti-
ciou que o governo norte-
-americano também esta-
rá a conduzir uma investi-
gação criminal acerca dos
eventos em torno da ex-
tinta TomorrowNow, sem
adiantar pormenores.

Apenas se sabe que a
SAP estará a cooperar com
a justiça. ISABEL CHAVES

SAP obrigada a pagar 972 milhões de euros à Oracle por violar
direitos de autor Guerra começou em 2005 com aquisição da Sun

Fabricante de software alemã afirmou que vai recorrer da sentença

“Golden share”
pode dar multa
CONCORRÊNCIA. A Comis-
são Europeia solicitou
ontem ao Governo
informações sobre o que
já fez para cumprir
o acórdão do Tribunal
Europeu de Justiça sobre
a golden share na PT,
arriscando uma “sanção
pecuniária” se não
o fizer em dois meses.

Facebook
dono de Face?
REDE SOCIAL. O Facebook
poderá registar a palavra
“Face”, como marca
registrada, quando usa-
da em salas de chat ou
boletins electrónicos.

Sarkozy e
Merkel reúnem
EURO. O presidente fran-
cês e a chanceler alemã

encontram-se hoje para
debater a crise da dívida
que ameaça a Zona Euro.

7%
é o valor acima do qual

os juros das obrigações

portuguesas estiveram

ontem a negociar, depois

Angela Merkel ter dito que

há uma perspectiva “excep-

cionalmente séria” de mais

resgates na Zona Euro.

Trocos

Rivalidades O caso que levou a SAP a

tribunal também acabou

por envolver o nome da

Hewlett-Packard (HP).

O actual CEO da HP,
Leo Apotheker, era líder
da SAP quando comprou
a TomorrowNow;

Por esse motivo, a Oracle
acredita que Apotheker
estava a par das violações
dos direitos de autor.

O dia-a-dia
dos mercados
Petróleo

$85,87

(+2,4%)

1,26

(-0,24%)

7.656,72

(+0,51%)

Euribor 6m

Psi-20 Euro para:

Dólar

1,34

Libra

0,85

Real

2,31

Irlanda
ainda mais
austera
O governo irlandês apre-
sentou ontem as medidas
de austeridade com que
pretende equilibrar as con-
tas públicas. A despesa
sofre um corte de 20%, mas
os impostos também vão
subir. O plano dura quatro
anos e a dimensão de 15
mil ME, com 10 mil ME
a virem do corte de despe-
sas e os restantes 5 mil ME
do aumento de impostos.

www.readmetro.com10
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A economia portuguesa
perdeu a última década
na convergência com
a Europa: o nosso
rendimento médio
estagnou em torno de ¾
da média comunitária.
Torna-se visível o resul-
tado das políticas adop-
tadas e o magro impacto
dos generosos fundos de
coesão recebidos da UE.
Neste particular,
enquanto políticos
falam de incapacidade
de absorção dos fundos,
beneficiários revelam
excessiva burocracia e
rigidez na sua aplicação.
Talvez uns e outros
tenham razão. O grande
problema é que o País
é o mesmo e a competi-
tividade da economia
é que padece. Não seria
altura de articular solu-
ções que efectivamente
criem riqueza e prospe-
ridade?

FUNDOS
PERDIDOS

Mercado Puro

LUÍS FERREIRA
EXERTUS – CONSULTORES
WWW.MERCADOPURO.COM

Espanha
dispensa
ajuda
A ministra espanhola da
Economia reiterou que o
seu país não precisa do
resgate do Fundo Monetá-
rio Internacional e da
União Europeia, porque já
provou que merece a con-
fiança dos mercados. I.C.
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Em Lille, cidade do norte de França, a actriz
AUDRY TAUTOU apresentou o seu último filme
“De Vrais Mensonges”, de Pierre Salvadori.
Como sempre, a eterna Amélie Poulain
encantou toda a gente com o seu charme.

Um potencial comprador observa com
atenção “Angelina With Blood” (“Angeli-
na Com Sangue”), uma famosa fotografia
da actriz ANGELINA JOLIE do fotógrafo Martin
Schoeller. Esta será uma das fotografias a
leiloar amanhã na Christie’s em Londres.

O nome JENNIFER GREY diz-lhe alguma coisa?
Se não, então lembre-se da menina que
encantou o Mundo ao lado de Patrick
Swayze no clássico “Dirty Dancing”.
A rapariga parece que não perdeu o jeito
para a dança e ganhou a 11.ª temporada
do programa “Dancing With the Stars”.

Conhecido ambientalista e ecologista,
o actor LEONARDO DICAPRIO encontrou-se em
S. Petersburgo com o primeiro-ministro
russo VLADIMIR PUTIN para falar sobre o
problema do risco de extinção dos tigres.

1
2

3
4

Star Buzz

FOTOS:
AFP

1

2

4
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Entrevista

Aos 34 anos, o fadista Pedro Moutinho fecha um ciclo da sua
carreira com um trabalho que reúne os melhores temas da carreira

Tiago Bettencourt e Mayra Andrade também participam

Este é um disco de “best of”.

Mas optou por dar-lhe

um nome como “Lisboa

Mora Aqui”. É uma

homenagem à capital?

Tem que ver muito com o
facto de ser a cidade onde
sempre cantei, onde tra-
balho e ser uma cidade
que tenho vindo a desco-
brir os pequenos porme-
nores ao longo dos anos.
Tenho cantado sempre
muito Lisboa nos meus
discos. É a minha cidade.

Foi difícil fazer a selecção

dos temas deste disco?

Foi, porque pediram-me
para não fazer uma coisa

muito grande, seleccionar
cinco temas de cada disco.
Tentei escolher aqueles
que achei que tinha
agarrado melhor.

E aparece aqui com

convidados especiais:

o Tiago Bettencourt

e a Mayra Andrade.

Em relação ao Tiago foi
uma experiência positiva
que tive com ele, num
concerto que fizemos jun-
tos no Castelo de São Jor-
ge, em Lisboa. No caso da
Mayra: eu ouvi-a cantar o
tema “Alfama” e fiquei de-
liciado com a voz dela. Eu
já a conheço há três anos,
quando ela estava a pro-
mover o “Navega”. Achei
que seria interessante
e perguntei-lhe se queria
gravar esse tema comigo.

Este convite a pessoas fora

do mundo do fado mostra

o interesse do Pedro por ou-

tros caminhos da música?

Eu assumo-me fadista,
mas gosto de experiências
novas. E eu ouço outros gé-

neros de música: cresci
a ouvir o rock dos anos
70, música brasileira,
como a bossa nova.
Acima de tudo
gosto de música.
Mas não me vejo
a fazer outra
coisa sem ser
cantar fados.

Diz que o disco é

como um fechar

de um ciclo.

Como vai abrir

o próximo?

Estou com
34 anos, mas
já canto há
muitos anos.

Cresci a cantar
o fado e começo a
ser cada vez mais
exigente com os
poemas, com as
histórias que quero
cantar. O novo
ciclo será diferente,
mas será sempre
o meu caminho.

Já tem planos para

lançar um novo disco?

Os próximos tempos
vão ser para celebrar
este fechar de ciclo.
Mas já tenho novos
temas para um próxi-
mo disco, mas não
estou ainda a pensar
nisso. Estou mais con-
centrado no presente.

No dia 2 de Dezembro vai

cantar este disco no Teatro

São Luiz. Vai ser especial?

Nos meus concertos gosto
de ser espontâneo, algo
que tem muito que ver
com o fado. Vai ser um
concerto em que me vou
mostrar a mim próprio.

BRUNO MARTINS

“SÓ ME VEJO
A CANTAR O FADO”

“Começo a ser cada vez mais

exigente com os poemas

e com as histórias que quero

cantar. Já tenho novos temas

para um próximo disco, mas

estou a pensar no presente”

O fadista mostra o seu novo disco, no dia

2 de Dezembro, no Teatro São Luiz, em Lisboa



O líder dos Guns N’ Roses,
Axl Rose, volta aos jornais.
Não por ter chegado atra-
sado mais de uma hora
a um concerto, como já
é seu apanágio, mas por-
que está a pedir uma in-
demnização de 20 milhões
de dólares (perto de 15 mi-
lhões de euros) à Activi-
sion, a empresa criadora
do jogo “Guitar Hero”.

Não somos juízes, mas
o argumento de Axl Rose
não é dos mais fortes que
os tribunais têm conheci-
do: o músico diz que a Acti-
vison o induziu de forma
fraudulenta a permitir o
uso do tema “Welcome To
The Jungle” no jogo “Guitar
Hero III”, conta a Reuters.

O músico queixa-se que
apenas autorizou o uso do

tema se a Activison não fi-
zesse qualquer referência
a Slash ou à banda Velvet
Revolver. O advogado diz
que “o processo visa pro-
teger os Guns N’ Roses”.

Esta não é a primeira
vez que há problemas le-
gais entre Axl e a Activi-
son: em 2008 acusou a
empresa de usar canções
sem a sua autorização.
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África: uma paixão de pai e filho

É há muito conhecida a paixão que o escritor e jornalista Miguel Sousa Tavares

nutre por África. Agora, com “Ukuhamba – Manhã de África”, ficamos a saber

que o seu filho Martim herdou do pai esse fascínio pelo continente africano.

O novo lançamento da Oficina do Livro tem textos de Miguel e fotos de Martim.

Livro. Miguel e Martim

Uma parceria de Miguel e Martim Sousa Tavares

Catalã ganha
Cervantes
LITERATURA. A escritora
catalã Ana Maria Matu-
te, 85 anos, foi ontem
galardoada com a edição
2010 do Prémio Cervan-
tes, o reconhecimento
mais importante das
letras em espanhol,
atribuído pelo Ministé-
rio espanhol da cultura.
O galardão, que reconhe-
ce o conjunto da obra
de um escritor, é acom-
panhado de um prémio
de 125 mil euros.

Tom Waits,
poesia em livro
COLABORAÇÃO. Tom Waits
lança no próximo mês
de Março um livro de
poemas. “Hard Ground”
é o nome da obra feita
em colaboração com

o fotógrafo, Michael
O’Brien. Os dois artistas
americanos vão voltar a
trabalhar juntos, depois
de O’Brien ter fotografa-
do o último álbum
de Waits ao vivo,
“Glitter And Doom Live”.

Depp certo
como Tonto
“LONE RANGER”. O actor
Johnny Depp deverá vir
a dar corpo à histórica
personagem do velho
Oeste, Tonto. O filme
será realizado por Gore
Verbinski (da saga “Pira-
tas das Caraíbas”), mas
ainda não se sabe quem
será o Lone Ranger,
nem quando é que
o filme estará pronto.

Telex

Linhas de Torres: acção!

Axl contra
Guitar Hero

Vocalista dos Guns N’ Roses pede indemnização
Queixa-se de ter sido induzido de forma fraudulenta

a permitir o uso de “Welcome To The Jungle”

JCG

Paulo Branco produz

A câmara de Torres Vedras
vai financiar em 150 mil
euros um filme, uma série
e um documentário ficcio-
nal sobre as Linhas de
Torres Vedras produzidos
por Paulo Branco, para
as comemorações dos 200
anos das invasões france-
sas. Segundo o vereador
Sérgio Galvão, citado pela
Lusa, o município vai finan-
ciar “50 mil euros em 2010
e cem mil euros em 2011”.

O autarca explicou que
a ideia surgiu quando o mu-

nicípio contactou o produ-
tor para fazer um docu-
mentário ficcional sobre
as Linhas de Torres Vedras
para o futuro Centro Inter-
pretativo das Linhas de Tor-
res Vedras. Na sequência
dos contactos, surgiu a ideia
de fazer uma longa-metra-
gem sobre o tema, cujas
filmagens vão servir para o
documentário. Em paralelo,
o produtor trabalhou com
a RTP, tendo garantida uma
série alusiva ao tema na te-
levisão pública.

As queixas de Axl Rose vão para o facto de Slash aparecer no jogo...

O líder dos Korn deu
uma entrevista à revis-
ta Fasterlouder.com.au
em que fala do seu pas-
sado com drogas. Da-
vies diz que não toca
em drogas desde 1998,
mas agora confessa
saudades do passado
de vícios.

Se pudesse

tomar umas

drogas de vez

em quando,

ia adorar. Mas

se tomasse

drogas, morria

num instante e

quero estar com

os meus filhos

JONATHAN DAVIES,

VOCALISTA DA BANDA KORN

“ “



Horizontais 1. Latitude (abrev.). Em primeiro lugar.

2. O que intenta a evicção. Ontem (ant.). 3. Versejou.

Cadência. 4. Exercícios localizados para a região do

abdómen. 5. Expressão para incitar as bestas a caminhar.

Exprime a ideia de ouvido (pref.). Grito aflitivo.

6. Empecilho (fam.). 7. A unidade. Debaixo de.

Instrumento que serve para atirar setas. 8. Anular o valor

legal de uma moeda. 9. Separa. Grupo de pessoas

em círculo (pl.). 10. Mulher que cria criança alheia.

Acto de ser vencido. 11. Nome vulgar do castanheiro

subespontâneo (reg.). Relação.

Palavras Cruzadas

Sudoku •••••

Solução Cruzadas

HORIZONTAIS:1.Lat,Adiante.2.Evictor,Aer.3.Rimou,Ritmo.4.

Abdominais.5.Arre,Oto,Ai.6.Estrovo.7.Um,Sob,Arco.8.Desa-

moedar.9.Isola,Rodas.10.Ama,Derrota.11.Marmoto,Rol.VERTI-

CAIS:1.Ler,Acudiam.2.Aviar,Mesma.3.Timbre,Soar.4.Codessal.

5.Atuo,Tomado.6.Do,Morbo,Et.7.Irrito,Erro.8.Inovador.9.

Nata,Orador.10.Temia,Crato.11.Erosivo,Sal.

S
o

l
u

ç
ã

o

S
u

d
o

k
u

Verticais 1. Recitar. Iam em socorro de alguém.

2. Expedir. Estado daquilo ou daquele que não sofreu

alterações. 3. Insígnia do escudo que marca os graus

de nobreza (Heráld.). Ecoar. 4. Lugar onde crescem

codessos. 5. Trato por tu. Apreendido. 6. Contracção

da prep. de com o art. def. o. Estado patológico.

Extraterrestre (abrev.). 7. Exaspero. Equívoco. 8. Que ou

aquele que inova. 9. Camada gordurosa do leite. O que

discursa em público. 10. Receava. Casta de uva do

Algarve. 11. Corrosivo. Substância utilizada para

condimentar os alimentos.

PUB

Antigos
gestores BPP
A CMVM está a ultimar
a acusação no âmbito do
processo de contra-orde-
nação às irregularidades
cometidas no BPP. A en-
tidade de supervisão li-
derada por Carlos Tava-
res vai avançar com
o apuramento de res-
ponsabilidades indivi-
duais. Assim, além da
instituição, que está em
processo de liquidação,
a CMVM deverá acusar
antigos administradores
do BPP pelas irregulari-
dades cometidas, solu-
ção já adoptada por
outros bancos. É muito
importante para a saúde
financeira portuguesa
que em casos como este
sejam definitivamente
apuradas responsabilida-
des e exemplarmente
cumpridas as respecti-
vas punições.

ABREU PIRES

Correio

Sara

A roupa, a cor da roupa e, mais encantador que

tudo, a descontracção com que se ajeita a roupa.

Escreva para info@oalfaiatelisboeta.com

O ALFAIATE
http://oalfaiatelisboeta.com José Cabral

lazer16
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Comer para

ficarmos bem

dispostos

MWN

Frutas: amoras, mirtilos e cerejas são excelentes antioxidantes; bananas são óptimas para repor os níveis de potássio;

e os citrinos dão-nos toda a vitamina C. A casca de alguns frutos é essencial pelas fibras que o sistema digestivo necessita.

Gorduras: nozes, abacates, azeites e sementes, como as de girassol, têm propriedades anti-inflamatórias.

Verduras: alhos franceses, cebolas e bróculos, todos têm poderosos agentes anticancerígenos. Verduras como espinafres,

couves-pencae acelgas são ricas em minerais e vitaminas A e B.

Frutos & legumes. Superalimentos

Mirtilos, nozes e alhos franceses: um festival de cor e de nutrientes que nos deixam mais felizes
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PRECISA
DE DINHEIRO?

SOMOS

O N.º 1
ANÁLISES PRÉVIAS,

RAPIDÍSSIMAS
ATÉ 24H

Aconselhamos e tratamos 
de empréstimos.

Mesmo com alguns 
problemas bancários.
Máxima honestidade
sigilo e competência!

Mediador independente com 
vários anos de experiência.

Ligue-nos já para:
963003395 - 968841233
914136133 - 914136497

933888121

TAEG Cred. Pessoal: 14,80%

Exemplo: crédito pessoal 20.000,00€, 

65 meses, TAN: 12,85%

TAEG: 14,80%, s/ adesão a seguro 

facultativo, mensalidade fi xa de 440€,

c/ montante total imputado 28.600€

PUB



OURO PRATAAzevedo Pinho & Jesus, Lda.
PENHORES

COMPRAMOS / VENDEMOS
 OURO, PRATA, JÓIAS, ANTIGUIDADES, RELÓGIOS, MOEDAS
COMPRAMOS CAUTELAS DE PENHOR - EMPRÉSTIMOS SOBRE PENHORES

DESDE 1951. SOMOS UMA FIRMA DE CONFIANÇA.
Rua dos Sapateiros, 115 - 1.º esq., Lisboa (Saída do Metro Baixa/Chiado)

Tel. 21 342 94 83 • Fax: 21 321 14 97
geral@apj.com.pt

FORMA           EMPREGA
Cursos com estágio: 

Lisboa/Torres Novas/Évora/ Porto/Viana Castelo 
• Auxiliar Jardim-de-infância – 12 meses
• Animador Sócio Cultural – 12 meses 
• M. Artes Plásticas e Decorativas – 11 meses
• Aux. da Acção Médica – 9 meses
• Aux. de fi sioterapia e reabilitação – 9 meses 
• Aux. de farmácia e parafarmácia – 9 meses
• Aux. Laboratório e Análises/Radiologia – 10m
• Assistente Estética – 10 meses
• Recepcionista/Aux. Secretariado – 8 meses
• Design Gráfi co/Interiores/Vitrinismo – 9m

E também…
EXPLICAÇÕES E PREP. EXAMES-LX

Horários: laboral, pós-laboral e sábados 
Informações: 96 772 88 01/21 759 13 92

www.formaemprega.pt

CORREIAS DE RELÓGIOS
(Para todas as Marcas)

COMPRA - OURO 2.ª MÃO - VENDA
Ourivesaria Butinel

R. João das Regras, 3-A (Metro Rossio) – 21886 56 51
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Grande Lisboa

*Programação de 25 a 30 de Novembro

Lisboa

Castello Lopes Cinemas - Londres

T. 707 220 220

Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte1

M/12 – 12h40, 15h30, 18h30, 21h30, 00h20*

O Americano M/12 – 14h00, 16h30, 19h00,

21h45, 00h15*

*6ª, Sáb. e 3ªfeira

Cinemacity Campo Pequeno

Praça de Touros

T. 217 981 420

Imparável M/12 - 13h30, 15h35, 17h35, 19h40,

21h40, 23h45 Harry Potter e os Talismãs da

Morte - Parte1 M/6 - 11h30*, 15h30, 16h00,

18h30, 21h10, 21h30, 00h20 Megamind 3D v.p.

M/6 - 11h35, 13h45, 15h50, 17h55, 20h00 Me-

gamind 3D v.o. M/6 - 22h05, 00h10 O America-

no M/12 - 13h40, 15h45, 17h50, 19h55, 22h00,

00h05 Toy Story 3 M/6 - 11h50 Jogo Limpo

M/12 - 14h00, 16h10, 18h20, 21h15, 23h40

Gru - O Mal Disposto 3D v.p. M/6 - 11h40,

13h55 A Verdade da Crise M/12 - 19h00 Jackass

3D M/16 - 00h00 A Rede Social M/12 - 14h10,

16h30 Yuki e Nina M/12 - 19h15 Red - Perigo-

sos M/12 - 21h50, 00h15 A Tempo e Horas

M/12 - 12h00*, 14h05, 16h05, 18h15, 21h20,

23h30 *Sáb., Dom. e Feriados

Cinemacity Classic Alvalade

T. 218 413 040

O Americano M/12 - 13h40, 15h45, 17h50,

19h55, 21h55, 00h00* Toy Story 3 v.p. M/6 -

11h40 Comer Orar Amar M/12 - 16h10 A Verda-

de da Crise M/12 - 14h00, 18h50, 21h20, 23h30*

Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte 1

M/12 - 11h30**, 15h30, 18h30, 21h30, 00h15*

Shrek Para Sempre v.p. M/6 - 11h35** Ondine

M/12 - 13h45 A Rede Social M/12 - 16h00,

21h45, 00h05* Mostra de Cinema de Hong

Kong (26 a 28 Novembro) 19h00, 21h45 ***6ªf.,

Sáb., vésp. Fer.; **** Sáb., Dom. e Feriados

Medeia Fonte Nova T. 217 145 088

Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte1

M/12 - 14h45, 18h15, 21h30 O Segredo dos

Seus Olhos M/16 - 14h15, 16h45, 19h15, 21h45

Gru – O Maldisposto M/6 - 14h30*, 17h00*

Red – Perigosos M/12 - 14h30**, 17h00**,

19h30, 22h00

* Sáb. e Dom.; **Exc. Sáb. e Domingo

Medeia King T. 213 142 223

Dos Homens e dos Deuses M/12 - 14h15,

16h45, 19h15, 21h45, 00h15* O Rei da Evasão

M/16 - 14h00, 16h30, 21h30, 00h00* O Último

Verão de Boyita M/12 - 19h00 Mistérios de

Lisboa M/12 – 11h00**, 14h40, 16h00**,

19h30, 21h00**

*6ª, Sáb., 2ª e 3ªfeira; **Sáb. e Domingo

Medeia Monumental

T. 213 142 223

O Concerto M/12 - 14h10, 16h40, 19h10, 21h40,

00h15 A Verdade da Crise M/12 - 18h50, 00h00

A Rede Social M/12 - 13h50, 16h20, 21h30

Os Miúdos Estão Bem M/16 - 14h00, 16h30,

19h00, 21h30, 00h00 Cópia Certificada M/12 -

13h20, 15h30, 17h40, 19h50, 22h00, 00h30

Medeia Saldanha Residence

T. 213 142 223

O Mundo é Grande e a Salvação Espreita ao

Virar da Esquina M/12 - 12h30, 00h30 Dos Ho-

mens e dos Deuses M/12 - 14h30, 17h00, 19h30,

22h00 O Americano M/12 - 13h30, 15h35,

17h40, 19h45, 21h50, 00h10 Harry Potter e os

Talismãs da Morte - Parte 1 M/12 - 13h00,

15h50, 18h40, 21h30, 00h20 Machete M/16 -

13h20, 15h25, 17h30, 19h35, 21h40, 00h00

UCI Cinemas - El Corte Inglés

T. 707 232 221

Uma Família Moderna M/12 - 11h30*, 14h10,

16h40, 21h45, 00h15 Ondine M/12 - 19h10 Ma-

chete M/16 - 11h30*, 14h30, 16h55, 19h30,

22h00, 00h25 Gru, O Maldisposto v.p. M/6 -

11h30*, 14h00**, 16h20**, 18h30** Comer

Orar Amar M/12 - 21h50**, 00h30** A Rede

Social M/12 - 11h30*, 14h05, 16h35, 19h05,

21h55, 00h25 O Americano M/12 - 11h30*,

14h15, 16h50, 19h15, 21h40, 00h00 José e Pilar

M/6 - 11h30*, 14h05, 16h40, 19h15, 21h50,

00h25 É a Vida! M/12 - 11h30*, 14h10, 16h35 A

Cidade M/12 - 18h55, 21h30, 00h15 Red – Peri-

gosos M/12 - 11h30*, 14h05, 16h45, 19h15,

21h45, 00h10 Harry Potter e os Talismãs da

Morte - Parte1 M/12 - 11h30*, 14h00, 15h15,

17h15, 18h15, 21h00, 21h30, 00h00, 00h25

A Verdade da Crise M/12 - 11h30*, 14h00,

16h40, 19h10, 21h40, 00h20 Os Miúdos Estão

Bem M/16 - 11h30*, 14h10, 16h30, 18h50,

21h45, 00h10 Imparável M/12 - 11h30*, 14h15,

16h30, 19h00, 21h50, 00h15 O Concerto M/12 -

11h30*, 14h00, 16h35, 19h05, 21h35, 00h05

*Domingo; ** Exc. 2ªfeira

Zon Lusomundo Alvaláxia

T. 707 246 362

Harry Potter e os Talismãs da Morte – Parte1

M/12 - 11h20 (Sáb., Dom.), 13h40, 15h40,

17h00, 19h05, 21h10, 22h30, 00h30 Imparável

M/12 - 13h50, 16h30, 18h55, 21h25, 23h55

22 Balas M/12 - 13h30, 16h10, 18h45, 21h35,

00h20 Saw 3D – O Capítulo Final M/18 - 13h20,

16h00, 18h20, 21h50, 00h10 Red – Perigosos

M/12 - 13h35, 16h20, 18h50, 21h20, 23h50

A Rede Social M/12 - 13h35, 16h20, 19h00,

21h45, 00h30 Gru – O Mal Disposto 3D v.p. M/6

- 11h00 (Sab., Dom.), 13h30, 15h50 A Cidade

M/12 - 13h45, 17h10, 21h10, 00h15 Jackass 3D

M/16 - 18h10, 21h40, 23h55 (6ªf. a Dom.)

O Demónio M/12 - 13h20, 15h30, 17h30, 21h20,

23h30 (6ªf. a Dom.) Actividade Paranormal 2

M/16 - 13h25, 15h50, 18h00, 21h30, 23h40 (6ªf.

a Dom.) É a Vida! M/12 - 14h00, 16h50, 21h40,

00h15 (6ªf. a Dom.)

Zon Lusomundo Amoreiras

T. 707 246 362

Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte 1

M/12 - 11h00 (Dom.),14h00, 17h30, 21h00,

00h10 Gru – O Maldisposto 3D v.p. M/6 - 11h00

(Dom.) Imparável M/12 - 13h10, 15h30, 18h20,

21h20, 23h50 O Americano M/12 - 13h40,

16h10, 19h, 21h50, 00h30 Dos Homens e dos

Deuses M/12 - 13h30, 16h20, 21h30, 00h10

A Verdade da Crise M/12 - 19h10 A Rede Social

M/12 - 13h20, 16h00, 18h50, 21h40, 00h20

Red – Perigosos M/12 - 13h00, 15h40, 18h30,

21h10, 23h40 Os Míudos Estão Bem M/16 -

12h50, 18h10, 23h30 José e Pilar M/12 - 15h20,

20h50

Zon Lusomundo Colombo

T. 707 246 362

Red – Parigosos M/12 - 12h45, 15h25, 18h05,

21h15, 23h55 Os Miúdos Estão Bem M/16 -

15h35, 21h40 José e Pilar M/6 - 12h40,18h10,

00h25 Machete M/16 - 13h10, 15h50, 18h35,

21h15, 23h45 Harry Potter e os Talismãs da

Morte - Parte1 M/12 - 13h30, 17h00, 21h00,

00h15 Imparável M/12 - 12h50, 15h20, 17h45,

21h30, 00h00 Jackass 3D M/16 - 13h15, 16h00,

18h20, 21h10 (Exc. 4ªf.), 23h30 22 Balas M/16 -

13h00, 15h45, 18h30, 21h25, 00h15 O America-

no M/12 - 12h55, 15h30, 18h15, 21h35, 00h05

Gru – O Mal Disposto 3D v.p. M/6 - 11h00

(Dom.), 13h25 A Rede Social M/12 - 15h40,

18h30, 21h20 (Exc. 4ªf.), 00h20 Saw 3D – Capí-

tulo Final M/18 - 13h20, 15h35, 18h25, 21h50,

00h15

Zon Lusomundo Vasco da Gama

T. 707 246 362

Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte1

M/12 - 13h20, 17h00, 21h00, 00h15 Imparável

M/12 - 13h10, 15h30, 18h10, 21h30, 23h50

A Rede Social M/12 - 12h45, 15h20, 18h40,

21h20, 00h05 Red – Perigosos M/12 - 12h55,

15h40, 18h20, 21h10, 23h45 Gru – O Maldispos-

to 3D v.p. M/6 - 11h00 (Sáb., Dom., 4ªf.), 13h30

O Americano M/12 - 13h00, 15h50, 18h30,

21h40, 00h20 Saw 3D – O Capítulo Final M/18 -

16h00, 18h50, 21h50, 00h00

Loures

Castello Lopes Cinemas

Loureshopping

T. 707 220 220

Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte 1

M/12 – 13h00, 15h10, 15h50, 18h10, 18h50,

21h10, 21h40, 00h10 O Americano M/12 –

13h40, 16h10, 18h40, 21h20, 23h50 Red – Peri-

gosos M/12 – 13h20, 16h00, 18h30, 21h15 O

Demónio M/12 – 23h40 Imparável M/12 –

13h10, 15h20, 17h20, 19h20, 21h30, 00h00

Gru, O Maldisposto 3D v.p. M/6 – 12h55,

15h00, 17h10* Saw 3D – O Capítulo Final M/18

17h10**, 19h15, 21h45, 00h15 Oh Não! Outra

Vez Tu? M/12 – 13h30 A Rede Social M/12 –

15h40, 18h20, 21h00, 23h30

*Sáb. e Dom.; ** 5ª, 6ª, 2ª e 3ªfeira

Montijo

Lusomundo Fórum Montijo

T. 707 246 362

Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte1

M/12 - 13h30, 17h10, 21h00, 00h15 Imparável

M/12 - 13h40, 16h10, 18h30, 21h15, 23h50

Red – Perigosos M/12 - 13h20, 16h00, 18h40,

21h20, 00h00 Saw 3D – O Capítulo Final M/18 -

13h00, 15h30, 18h00, 21h40, 23h55 Gru - O Mal-

disposto 3D v.p. M/18 - 11h00 (Dom) O Ameri-

cano M/12 - 13h10, 15h50, 18h15, 21h30, 00h10

A Rede Social M/12 - 13h00, 15h40, 18h25,

21h10, 00h05

Oeiras

Zon Lusomundo Oeiras Parque

T. 707 246 362

Os Miúdos Estão Bem M/16 - 13h20, 15h55,

18h45, 21h35, 00h05 Imparável M/12 - 13h15,

15h40, 18h10, 21h20, 00h00 O Americano M/12

- 13h00, 15h30, 18h20, 21h10, 23h50 Gru – O

Maldisposto 3D v.p. M/6 - 10h45 (Dom.), 13h05,

15h20 (Sáb., Dom.), 18h00 (Sáb., Dom.) A Rede

Social M/12 - 15h20 (Exc. Sáb., Dom.), 18h15

(Exc. Sáb., Dom.) 21h30, 00h25 Harry Potter e

os Talismãs da Morte - Parte1 M/12 - 14h00,

17h30, 21h00, 00h15 Saw 3D – O Capítulo Final

M/18 - 13h30, 16h00, 18h40, 21h50, 00h10

Red – Perigosos M/12 - 13h10, 15h50, 18h30,

21h40, 00h20

Sintra

Cinemacity Beloura Shopping

T. 219 247 643

Imparável M/12 - 11h45*, 13h45, 15h45, 17h45,

19h45, 21h50, 23h55 Megamind 3D v.p. M/6 -

11h30, 13h35, 15h35, 17h35, 19h35, 21h45,

23h50 Gru, O Maldisposto 3D v.p. M/6 - 11h35,

13h40, 15h40, 17h40 Saw 3D – O Capítulo Final

Imparável M/12 - 11h45*, 13h45, 15h45, 17h45,

19h45, 21h50, 23h55 Megamind 3D v.p. M/6 -

11h30, 13h35, 15h35, 17h35, 19h35, 21h45,

23h50 Gru, O Mal Disposto 3D v.p. M/6 - 11h35,

13h40, 15h40, 17h40 Saw 3D – O Capítulo Final

M/18 - 19h40, 22h05, 00h00 Harry Potter e os

Talismãs da Morte - Parte 1 M/6 - 11h40*,

15h30, 18h20, 21h25, 00h20 Toy Story 3 v.p.

M/6 - 11h50, 14h10 A Rede Social M/12 -

16h30, 18h45, 21h10, 23h40 Cães e Gatos v.p.

M/6 - 11h55, 14h05, 16h10 É a Vida! M/12 -

21h15, 23h45 Comer Orar Amar M/12 - 18h10

O Americano M/12 - 13h55, 16h00, 18h30,

21h35, 00h10 A Tempo e Horas M/12 - 11h30*,

13h30, 15h50, 17h50, 19h50, 21h55, 00h05

*Sáb., Dom. e Feriados

cartaz
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3
sport

Local: Estádio Bloomfield,
em Telavive

Golos: Era Zahavi (24 e 90m)
e Douglas da Silva (75m)

Disciplina: cartões amarelos para
Saviola (28m), Ben Dayan (33m),
Yadin (42m), Fransman (52m)

Roberto
Maxi
Luisão
David Luiz
Coentrao
Javi García
Salvio
(C. Martins, 66m)
Gaitán
Aimar
Saviola
(Cardozo, 46m)
Kardec

T: J. Jesus

Enyeama
Ben Dayan
Fransman
Douglas
Bondarv
Zahavi
Yadin
Abutbul
(Badier, 78m)
Vermouth
Shechter
(Shivhon, 57m)
Tamuz
(Sahar, 66m)
T: Eli Gutman

3
HAPOEL

0
BENFICA

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES:

INTER 1 - 0 TWENTE

TOTTENHAM 3 - 0 WERDER BREMEN

GRUPO A J V E D GOLOS PTS

TOTTENHAM 5 3 1 1 15-08 10

INTER 5 3 1 1 12-08 10

TWENTE 5 1 2 2 06-08 5

BREMEN 5 0 2 3 03-012 2

HAPOEL 3 - 0 BENFICA

SCHALKE 3 - 0 LYON

GRUPO B J V E D GOLOS PTS

SCHALKE 5 3 1 1 08-02 10

LYON 5 3 0 2 09-08 9

BENFICA 5 2 0 3 06-10 6

HAPOEL TELAVIV 5 1 1 3 05-08 4

RANGERS 0 - 1 MAN. UNITED

VALÊNCIA 6 - 1 BURSASPOR

GRUPO C J V E D GOLOS PTS

M. UNITED 5 4 1 0 06-00 13

VALÊNCIA 5 3 1 1 14-03 10

G. RANGERS 5 1 2 2 02-05 5

BURSAPOR 5 0 0 5 01-15 0

PANATHINAIKOS 0 - 3 BARCELONA

RUBIN KAZAN 1 - 0 COPENHAGA

GRUPO C J V E D GOLOS PTS

BARCELONA 5 3 2 3 12-02 11

COPENHAGA 5 2 1 4 04-02 7

RUBIN KAZAN 5 1 3 2 02-02 6

PANATHINAIKOS 5 0 2 0 01-10 2

Benfica
diz adeus à
Champions

Encarnados perderam no terreno do Hapoel e no
máximo vão à Liga Europa As águias cometeram
erros infantis nas bolas paradas e pagaram a factura

AFP

Saviola, Javi García e companhia não conseguiram parar o Hapoel Telavive

Acção contra
cedência
MADEIRA. Uma acção
popular foi entregue no
Tribunal Administrativo
e Fiscal do Funchal, com
o objectivo de anular a
cedência do Estádio dos
Barreiros ao Marítimo,
feita pelo Governo regio-
nal da Madeira. Esta ini-
ciativa tem como base o
facto de a cedência levada
a cabo não ter salvaguar-
dado os fins de interesse
púbico desportivo e a vio-
lação do contrato que sus-
tenta a sua doação, feita

em 1939 à então Junta
Geral do Distrito.

Jorge Sousa
no clássico
LIGA. Jorge Sousa,
do Porto, foi o árbitro
nomeado para o
Sporting-FC Porto de
sábado, da 12ª ronda
da Liga. Ainda sobre
o clássico registe-se que
os portistas Moutinho
e Varela estão recupera-
dos das suas mazelas e
pode jogar em Alvalade.

7
jogos de suspensão. Este

foi o castigo aplicado pelo

Conselho de Disciplina

da Federação Holandesa

de Futebol ao avançado

do Ajax Luis Suárez, que

mordeu em Ottman Bakkal,

do PSV, na última jornada

da Liga da Holanda.

O uruguaio, que só regressa

aos relvados holandeses a

2 de Fevereiro, já tinha sido

suspenso por duas partidas

pelo clube de Amesterdão.

Jogadas

Dois golos sofridos em lan-
ces de bola parada nos
quais os jogadores do Ben-
fica ficaram, literalmente,
a dormir e um tento no pe-
ríodo de descontos afasta-
ram os encarnados da Liga
dos Campeões.

No primeiro golo do Ha-
poel Telavive, aos 24 minu-
tos, Zahavi cabeceou após
um livre na zona dos cen-
trais benfiquistas e a bola
ainda bateu em David Luiz
antes de entrar. No segun-
do tento dos israelitas, aos
75m, após um canto, Dou-
glas beneficiou de um res-
salto em Javi García, mas
os atletas encarnados tam-
bém não tiveram reacção
para tirar dali a bola. O ter-
ceiro golo, novamente por
Zahavi, surgiu quando já
estava tudo resolvido.

Agora os encarnados
têm de ganhar ao Schalke
04 para garantirem a entra-
da na Liga Europa. Se em-
patarem têm de esperar
que o Hapoel não vença o
já apurado Lyon em França.

No que diz respeito ao
jogo, refira-se que, por in-
crível que possa parecer, foi
sempre dominado pelos en-
carnados. Foi o Benfica que

teve mais posse de bola,
que teve 21 cantos (!) a seu
favor e que falhou mais go-
los. O adversário não teve
nada disto, mas foi eficaz
e somou a sua 1.ª vitória na

prova. Já agora, este foi o 7.º
jogo de uma equipa nacio-
nal em Israel. Os portugue-
ses festejaram a vitória
uma vez, empataram duas
e perderam quatro. L.C.
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Rose brilha mas perde

Tomas Berdych derrotou
ontem o norte-americano
Andy Roddick por 7-5 e 6-3
e continua a alimentar a
esperança de se qualificar
para as meias-finais do
Masters de Londres. O te-
nista checo tem agora
uma vitória e uma derrota
(perdeu com Djokovic por
duplo 6-3 na segunda-feira)
e tudo vai depender do
resultado que conseguir
frente a Rafael Nadal,
o n.º 1 do Mundo.

“Sinto-me muito bem”
disse Berdych, que ontem
somou a sua 1.ª vitória nes-
te tipo de competição, e

prosseguiu: “Nenhum des-
tes jogos é fácil. No entan-
to, está nas minhas mãos
vencer a última partida
e passar à próxima fase.”

Independentemente do
resultado com Nadal,
Berdych já tem a sensação
de dever cumprido. “Não
podia esperar melhor do
que terminar a temporada
contra o n.º 1 e, talvez, ba-
tê-lo, se jogar bem.”

Já Andy Roddick, que
está no Masters pelo 8.º
ano consecutivo, já tem
duas derrotas e está a ter
uma prova para esquecer.

Rafael Nadal e Novak
Djokovic também jogaram
ontem no Grupo A, mas
à hora do fecho desta edi-
ção a partida ainda não ti-
nha terminado.

Berdych sonha
com as “meias”

Contador
“não é
culpado”
O responsável pela equipa
Saxo Bank considera que
o ciclista espanhol Albert
Contador, que acusou posi-
tivo num controlo antido-
ping na última Volta à
França e por isso está sus-
penso, “não é culpado”. Em
comunicado, Bjarne Riis
sublinhou que não existe
“uma sentença que diga o
contrário” e avançou que o
espanhol viaja no domingo
com a equipa para a ilha es-
panhola de Fuerteventura
para o estágio de pré-épo-
ca. Isto porque a UCI expli-
cou que “não há qualquer
problema” no facto de Con-
tador integrar a equipa
no estágio em Espanha.

Tenista checo venceu Andy Roddick no Masters
de Londres Foi a sua primeira vitória na prova

DR

Rose foi o MVP em LA

Os Los Angeles Lakers,
campeões em título da
NBA, venceram, em casa,
na terça-feira, os Chicago
Bulls, por 98-91, alcançan-
do a 5.ª vitória consecutiva
na Conferência Oeste.

Apesar do triunfo dos
Lakers, que somam 13 vitó-
rias e duas derrotas, a figu-
ra foi o base Derrick Rose,
dos Bulls, que marcou 30
pontos e fez oito assistên-
cias, arrancando aplausos
no Staples Center várias
vezes. O jogo foi precedido

de alguns segundos de si-
lêncio em memória da
criança de três anos faleci-
da no domingo, após so-
frer uma queda de 15 me-
tros no pavilhão da equi-
pa californiana.

Odom, Brown e Bryant
foram determinantes para
os Lakers, com os dois pri-
meiros a assinarem 21
pontos cada, e o 3.º vinte.

Já os Mavericks derrota-
ram os Pistons, com Dirk
Nowitzki imparável, ao
apontar 42 pontos

“Fiquei contente

por ter reencon-

trado o meu ténis

e por me sentir

bem no court”

TOMAS BERDYCH

CR7 diz que
vai ganhar
ao ‘Barça’
Cristiano Ronaldo afirmou
ontem que o Real Madrid
pode vencer o clássico fren-
te ao Barcelona, ainda que
o jogo seja no Camp Nou.
“Este Madrid é completa-
mente diferente do da tem-
porada passada e ainda não
perdemos nenhuma parti-
da na Champions. Será um
encontro muito emocio-
nante e como estamos num
grande momento de forma
acredito que ganharemos
o jogo”, explicou Cristiano
Ronaldo, à margem de uma
campanha de publicidade.
Xavi, do Barcelona, disse do
jogo de segunda-feira que
“ganhar ao Real Madrid
é como ter um orgasmo”.

Vettel
festeja
em Berlim
O alemão Sebastian Vettel
vai festejar no sábado a
conquista do título mun-
dial de F1 ao volante do seu
monolugar nas ruas do
centro de Berlim. Vettel tri-
pulará o monolugar num
minicircuito que termina
nas Portas de Brandeburgo,
onde dará autógrafos.

DR

Agora é festejar
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