Festival
Os anos 80 estão mesmo
de volta! Não acredita?
Então vá a Cascais... {pág. 9}

MÚSICA
CHRYSTA BELL,
A NOVA MUSA
“LYNCHIANA”

Fim de semana
Preparámos um cardápio
bem difícil de resistir {pág. 10}

{pág. 8}

GRANDE PORTO
sexta-feira
7 Setembro 2012
ano 6, nº 1717
Hoje
19° | 28°

Amanhã
19° | 23°

www.readmetro.com
Diretor: Diogo Torgal Ferreira

Pedalar
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o cancro
Iniciativa “Pedalar contra o Linfoma” promove
corrida virtual no Facebook para recolher fundos {pág. 4}
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de qualificação para o Mundial
2014, no Luxemburgo Paulo
Bento garante equipa motivada
Confronto entre as duas
equipas é muito favorável
à turma das quinas
{pág. 15}

Saiba tudo o que há a saber sobre o novo FarmVille 2 (mas cuidado: não se vicie) {pág. 14}

Naufrágio no
Egeu mata 60
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jornal

Umas férias • 300m2 que
incluam praia, tremoço,
caracol, churrasco, um autocarro de amigos por dia, boa música, uma rede para a “siesta”
e kms a separar-me dos demais.

Uma curiosidade • Os porcos
não voam mas nadam.

Uma ideia • Fazer de Portugal
o Warm-Up da Europa ou o
lounge do velho continente.
Mas com consumo mínimo!

Uma lição • Tal como o meu
pai diria: “Lavar a cabeça a burros é perder tempo e sabão.”

Uma pergunta • Sabias?
Uma resposta • Sei lá!

Um segredo • Babo-me a dormir.

Uma lição?
Tal como o meu pai diria:
“Lavar a cabeça a burros
é perder tempo e sabão.”
Uma asneira • Não ter feito
xixi sobre a picada do peixe-aranha.... ao que parece é mesmo
eficaz. Poupava-me as dores
e o pé de elefante!

Não perca hoje!

Uma invenção • ”Upgrade” e
“backup” cerebral.
Um desabafo • Detesto songamongas!
Um problema • Pessoas com
direitos sem deveres
e só haver Fizz
no Verão!

Uma paixão • Almoços que se
tornam lanches e depois jantares e depois ceias. Oreo com
maçã. Primeiras chuvas de Outono no sofá. Gente entusiasmada. Deambular pelas cidades.

Inquéritos do

FERNANDO ALVIM
DIRECTOR DA WWW.SPEAKYTV.TV
WWW.ESPEROBEMQUENÃO.BLOGSPOT.COM

CONCERTO
CORAÇÕES DE ATUM
Ritz Clube, Lisboa
Bilhetes €10 – 22h30
O projeto liderado pelo
carismático (e desconcertante) Manuel João Vieira sobe ao palco da sala
lisboeta para uma noite
que contará com Filipe
Melo, JP Simões e o quarteto de cordas Tempus
como convidados especiais. A não perder.

metro online

Veja o vídeo de
“Little Black
Submarines”,
o novo single
dos celebrados
The Black Keys.

Ver para crer

Boa notícia do dia

ACP vai promover
pedagogia nas escolas
O Automóvel Clube de
Portugal (ACP) vai levar
este ano letivo, a escolas
públicas e privadas de
Lisboa e Porto, um projeto-piloto de educação rodoviária com o objetivo
de sensibilizar os mais
jovens e estimular comportamentos de segurança. O Programa Nacional
de Educação Rodoviária
foi ontem apresentado e
destina-se a crianças entre os quatro e os sete
anos. Este projeto-piloto
vai envolver cerca de 50
mil alunos e três mil
professores.

“Mais do que ensinar
regras do Código da Estrada, aquilo que o ACP pretende é incutir regras de
segurança rodoviária nos
mais novos e que eles
também sejam porta-vozes das boas práticas junto dos pais e amigos”, disse à Lusa o presidente do
ACP, Carlos Barbosa, referindo igualmente que os
dados da sinistralidade,
em 2011, com crianças e
jovens dos 0 aos 19 anos,
são preocupantes e reveladores que urge inverter
a situação e mudar comportamentos.

GETTY

À espera de duas estrelas especiais
Ontem o dia foi de enorme rebuliço nas imediações do Jardim Zoológico
de Singapura, onde centenas de crianças fizeram questão de esperar os dois
novos inquilinos-estrelas do zoo local: dois ursos pandas gigantes chineses.
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Porto

RTP/Porto
pode ganhar
Processo em curso pode ser nova
oportunidade Norte pode voltar a
ter protagonismo, acredita Menezes

Edil de Gaia quer uma RTP/Porto mais forte

O presidente da Câmara de
Gaia, Luís Filipe Menezes
defende que o processo em
curso na RTP deve ser “uma
nova oportunidade para os
estúdios do Porto”.
“Desejo que este processo que está em curso seja
uma nova oportunidade
para os estúdios do Porto,
[que] foram muito diminuídos nos últimos anos, com
despedimento de pessoas,
diminuição da produção
própria, dispensa de jornalistas”, diz Menezes. “Como
pública ou privada, os estúdios do Porto podem ser,

“Inaceitável”
Menezes diz ser “inaceitável” e “incorreto” que, além de não apoiar o Instituto do Vinho do Porto, o
Governo retire quantias do
orçamento da instituição.

por exemplo, o grande centro de produção do serviço
público”, nomeadamente
“aquilo que tem a ver com
a produção para a RTP Internacional, África, serviços
de cultura, de língua portuguesa”, frisa o autarca.

Mercado
no jardim
O Jardim São Lázaro, no
Porto, acolhe amanhã e domingo o Urban Market,
uma mostra e venda de
produtos de criadores portugueses. O primeiro jardim público da cidade,

Horários
de inverno
A Metro do Porto reforça o
serviço a partir de domingo
nas seis linhas da rede, com
a entrada em vigor dos novos horários de inverno. A
Linha Azul (A), que serve
Matosinhos, contará com
frequências de 10 minutos,
sendo que a Linha Vermelha (B), que atravessa Matosinhos, Maia, Vila do Conde
e Póvoa do Varzim, passará
a ter frequências de 15 em
15 minutos, por exemplo.

inaugurado em 1834, será
ainda palco da actuação
da Associação Porta Jazz –
“Jazz da Era do Swing” e
de quatro bandas portuguesas – Dan Riverman,
SoulRichard, Ludgero Rosas e Usoutros –, recordando os tempos em que os
portuenses se juntavam
neste jardim à volta do coreto. Entrada livre. R.M.

Se estivesse
no seu lugar...
...hoje visitava a exposição “RESPECT FOR
ARCHITECTURE PORTO
2012”, patente até 5

de outubro no Palácio
da Bolsa e organizada
pela Ordem dos
Arquitectos - Secção
Regional Norte. Esta
mostra está ainda disponível, em simultâneo, no Aeroporto
Francisco Sá Carneiro
e no metro do Porto.

PUB
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Corrida contra o
cancro no Facebook
ANDRÉ NACHO

Iniciativa “Pedalar contra o Linfoma” arranca esta
segunda-feira virtualmente Objetivo é recolher
fundos para apoiar doentes com este tipo de cancro
A Associação Portuguesa
de Leucemias e Linfomas
(APLL) promove a partir de
segunda-feira a iniciativa
“Pedalar contra o Linfoma” com uma “corrida virtual” no Facebook que pretende recolher fundos
para apoiar os doentes e
suas famílias.
Esta ação visa “aumentar a amplitude de mobilização e sensibilização” da
população
portuguesa
para a patologia, reforçando o apoio a todos os que
sofrem deste tipo de cancro, que se calcula ter uma
incidência de “dois mil novos casos por ano”, só em
Portugal.
A presidente da APLL,
Isabel Barbosa, apela à so-

€1

será doado pela Roche
Farmacêutica pelos primeiros 10.000 ‘atletas’
que se façam fãs da
APLL e que completem
o pedalar Contra o
Linfoma no Facebook.
lidariedade dos portugueses, salientando que “o
apoio prestado pela associação é, no caso de muitos doentes, essencial à
sua sobrevivência, pois
muitos dos associados não
têm meios económicos
para adquirir alguns dos
medicamentos”.

A partir de segunda-feira, os utilizadores do Facebook serão desafiados a
percorrer os 240 metros
de vasos sanguíneos que
existem no corpo humano, recolhendo informação sobre os linfomas e superando vários desafios ao
longo da sua corrida. O
acesso à aplicação “Pedalar contra o Linfoma” é feito através de www.facebook.com/apllassociacao.
Já o habitual passeio de
bicicleta que acontece no
Porto, no âmbito do “Pedalar contra o Linfoma”, tem
partida marcada para o dia
23 de setembro, às 10h00,
no Pq. da Cidade e exige
inscrição prévia através de
SMS até segunda-feira.

Tradicional passeio de bicicleta realizar-seá a 23 de setembro na Invicta

Portugal
WWW.PORDATA.PT

Sabia que a região de Portugal com
mais ofertas de emprego
em 2011 foi o Grande Porto?
Já a região nacional que teve menos
ofertas de postos de trabalho
é a Serra da Estrela.

(Dados de 2011)
Pordata>Municípios>Emprego e Mercado
de Trabalho>Emprego>Ofertas de emprego
por actividade económica
Saiba mais sobre Portugal e a Europa na base de dados PORDATA.pt.

‘Ataque ao Pagamento
poder local’ a 70 dias
O líder do PS acusou ontem
o Governo de tratar as autarquias como se fossem
“centros de custos contabilísticos”. António José Seguro adicionou ao que considera ser o ataque ao poder
local democrático a “oportunidade perdida da nova
lei eleitoral” autárquica,
que iria permitir clarificar
quem governa e fiscaliza.

A ministra da Justiça salienta que o Governo já pagou
uma dívida de milhões de
euros para com os advogados oficiosos e que agora
está a pagar a 70 dias, baixando em breve para 60,
reagindo assim às críticas
do bastonário da Ordem
dos Advogados, que acusou
a tutela de retardar propositadamente os pagamentos.

Escutas ainda
por destruir
A defesa do arguido Paulo
Penedos no processo “Face
Oculta”, não se conforma
com a resposta de que as
escutas a José Sócrates serão destruídas oportunamente.
“O tribunal não tem poder discricionário de destruir as escutas no momento em que quiser”,

Norte a Sul

FENPROF quer
novo prazo

disse à Lusa o advogado
Ricardo Sá Fernandes,
acrescentando que, se a
posição do tribunal é a de
que as escutas têm de ser
destruídas, então “tem de
destruir imediatamente,
que é o que manda o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ou dizer
quando é que destrói”.

EDUCAÇÃO. A Federação

Nacional dos Professores
(FENPROF) requereu
ontem ao ministro da
Educação, Nuno Crato,
a abertura de um novo
período para concretizar
a colocação de professores, alegando ter sido
insuficiente a divulgação
de novos procedimentos.

GETTY

Aterragem de
emergência?
FARO. Um avião da compa-

Ex-primeiro ministro interveniente nas escutas em causa

nhia britânica Jet2.com
com 154 pessoas a bordo
aterrou ontem de emergência no aeroporto de
Faro, pouco depois de ter
descolado rumo a Edimburgo, na Escócia, disse à
Lusa fonte da ANA. Se-

gundo a mesma fonte, a
aterragem de emergência
ter-se-á devido a um problema técnico na aeronave que, por questões de
segurança, regressou ao
aeroporto de partida.

CGTP pede
aumentos
TRABALHO. A CGTP reivin-

dicou ontem um aumento salarial de pelo menos
4,0% para 2013 e a subida
do Salário Mínimo Nacional - que atualmente é de
€485 - para os €515 a partir deste mês. Os valores
foram definidos tendo em
conta o poder de compra
perdido nos últimos anos.
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EPA

Putin quer Sobrevive
proteger
debaixo da
crentes
mãe morta

Equipas de socorro operam no local na esperança de ainda tentar encontrar sobreviventes e de resgatar cadáveres

Naufrágio fatal
no mar Egeu

O líder russo Vladimir Putin declarou ontem que “o
Estado tem o dever de proteger os sentimentos dos
fiéis” de grupos como o
trio feminino punk Pussy
Riot, recentemente condenado a dois anos de prisão
por “vandalismo” devido a
uma canção anti-Putin feita
numa igreja moscovita.
Destacando “o aspeto
moral” do caso, Putin limitou-se a opinar, sobre a
sentença, que “é adequada
ao delito”. Ainda assim,
adiantou que as autoridades já deviam ter “prestado atenção” à banda há
mais tempo. E deu exemplos de comportamentos
impróprios das condenadas, nomeadamente a organização de uma orgia
em público – ação que, referiu, teve um vídeo na
net a publicitá-la.

Uma menina de quatro
anos foi encontrada com
vida num carro, sob os restos mortais da mãe e da
avó, vítimas do massacre de
ontem a quatro turistas britânicos em Haute-Savoire,
nos Alpes franceses.
A criança, que escapou
ilesa, foi encontrada oito
horas depois de as autoridades terem chegado ao local
do crime. “Não a vimos porque não se mexia. Provavelmente com medo, estava
imóvel no meio dos corpos”, disse o procurador de
Annecy, Eric Maillaud. A
irmã de oito anos está internada após ter sido baleada,
mas não faleceu, como chegou a ser reportado.
Pai, mãe e avó da menina de quatro anos foram
mortos no carro; um ciclista que passeava nas redondezas também foi morto.

EUA. Eleições’12

Pelo menos 60 imigrantes morreram num naufrágio ao largo da
costa Oeste da Turquia Maioria das vítimas são crianças árabes
Dezenas de imigrantes ilegais, na sua maioria crianças, perderam ontem a vida
ao nascer do dia, depois da
sobrelotada embarcação
onde seguiam ter naufragado ao largo de Menderes,
na província turca de Izmir,
no mar Egeu.
Um primeiro balanço
das autoridades dava conta
da existência de 39 vítimas
mortais, mas uma posterior
atualização fixou a tragédia

em 60 cadáveres, “incluíndo 11 homens, 18 mulheres e 31 crianças, entre elas
três bebés”, disse à agência
Reuters o governador Tahsin Kurtbeyoglu, da região
de Menderes.
O barco tinha a bordo
mais de 100 passageiros de
nacionalidades síria, iraquiana e palestiniana. Sobreviventes revelaram que
o destino seria o Reino Unido, via ilhas gregas.

Negligência no
11 de setembro?
As companhias aéreas
American Airlines e United
Continental vão a julgamento acusadas de negligência devido aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, no coração
de Nova Iorque.

O proprietário do World
Trade Center, responsável
pela acusação, entende que
que as companhias não
cumpriram à risca as normas de segurança exigidas,
facilitando os ataques da
rede Al-Qaeda.

foi o número de
46
pessoas resgatadas com vida até ao
fim do dia de ontem,
entre eles o comandante, que foi detido.
Segundo reporta a Dogan, agência de notícias turca, o barco terá chocado
contra rochas antes do naufrágio. Para se protegerem
do frio, grande parte dos
passageiros refugiara-se no

Planisfério

Sentença
adiada

porão, onde foram encontrados 15 cadáveres, acrescenta a fonte.
Ao longo do dia equipas
de socorro circulavam pela
zona em pequenos botes na
tentativa de encontrar sobreviventes. Entre as pessoas resgatadas com vida –
46, de acordo com os últimos dados disponíveis – estava o capitão do navio e o
seu assistente, que foram
R.A.C.
de pronto detidos.
em outubro de 2011,
no bairro de Walkerville, a Sul de Joanesburgo.

Generais
absolvidos

Ex-presidente foi o centro de todas as atenções democratas
GETTY

Bill, o ás de trunfo

EGITO. Um tribunal do
ÁFRICA DO SUL. Foi adiada

para 20 de setembro a
leitura da sentença dos
dois autores confessos
do triplo homicídio de
uma família portuguesa

Cairo ilibou quatro responsáveis policiais indiciados pela morte de
centenas de manifestantes durante a revolta popular do início de 2011.

O carismático Bill Clinton fez ontem uma intervenção de 49 minutos no dia 2 da Convenção Nacional
Democrata, que encerra hoje, em Charlotte. Durante o discurso, o 42.º presidente dos EUA teceu argumentos para convencer o eleitorado a revalidar o
mandato de Barack Obama como 44.º líder do país.

www.readmetro.com
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Trocos

Juros descem
aos mínimos
PORTUGAL. Os juros

das obrigações a dez
anos do Tesouro
português caíram ontem
para os níveis mínimos
desde abril de 2011, depois de o Banco Central
Europeu anunciar um
programa de aquisição
de dívida da zona euro.

Genéricos
“a morrer”
SAÚDE. A Associação Por-

tuguesa de Medicamentos
Genéricos disse ontem
que a indústria “está a
morrer” e que está em risco a capacidade de continuar a gerar poupanças
para o Estado e utentes.

O dia-a-dia
dos mercados
Petróleo

Euribor 6m

$76,2
(+2,97%)

0,518
(-0,003)

Trabalhadores
contra
RENAULT. Os trabalhadores
da Renault CACIA, em
Aveiro, aprovaram ontem
uma moção a rejeitar a
pretensão da administração da empresa de reduzir o valor pago do trabalho extraordinário, no
âmbito do novo Código
do Trabalho.

Psi-20

5.171,77
(+2,43%)

Euro para:
Dólar
1,2636
Libra
0,7928
Iéne
99,7600
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Zona Euro
em contração
Dados do Eursotat indicam que PIB da “eurolândia”
recuou 0,2% no segundo trimestre deste ano
O Produto Interno Bruto
(PIB) da zona euro recuou
0,2% na zona euro no segundo trimestre deste
ano, em relação ao primeiro, tendo Portugal registado a maior descida
(menos 1,2%) entre os países da moeda única europeia, divulgou ontem o
Eurostat. Já no conjunto
dos 27 Estados-membros,
o PIB contraiu 0,1% no
mesmo período, de acordo com números do gabinete oficial de estatísticas
da União Europeia (UE).
A Finlândia (-1,1%) e a
Eslovénia (-1,0%) são os
países que, para além de
Portugal, registaram as

Finlândia (-1,1%)
e Eslovénia (-1,0%)
também tiveram
descidas relevantes
maiores descidas do PIB,
sendo que o Eurostat não
apresenta quaisquer dados para a Grécia na comparação trimestral.
Na comparação homóloga, com o segundo se-

mestre de 2011, o PIB da
zona euro diminuiu 0,5%
e 0,3% na UE.
A Grécia, com -6,2%, lidera as perdas na comparação homóloga, seguida
de Portugal (-3,3%) e Itália
(-2,5%).
No primeiro trimestre
de 2012, as taxas de crescimento foram de 0,0% nas
duas zonas e de 0,0% e
0,1% para a zona euro e
UE, respectivamente, na
comparação anual.
Em Portugal, o Eurostat
revela que a contração do
PIB foi de -0,1% no primeiro trimestre de 2012 e de
-2,3% no segundo trimesLUSA
tre de 2011.

Mercado Puro

FRAQUEZAS
FILIPE GARCIA
ECONOMISTA DA IMF,
INFORMAÇÃO DE MERCADOS
FINANCEIROS

O BCE anunciou ontem um
programa de compra de
obrigações em mercado
secundário até 3 anos,
para países que peçam ou
tenham pedido um regaste. Trata-se de uma
ferramenta temporária
que, se resultar, poderá
transformar-se numa
solução mais permanente
para afastar receios quanto
a uma implosão do euro.
O corolário deste plano? Os
países sob planos de consolidação orçamental e de desalavancagem, em que as
maturidades médias das
suas dívidas vão sendo
cada vez mais curtas, vãose tornando os países em
questão mais vulneráveis
no longo prazo. Nesse sentido, é uma “solução” que
coloca muito mais poder
no BCE e na UEM.
PUB

“Uma voz
contrária”
A votação de um novo
programa de dívida soberana “não foi unânime”
no conselho de governadores do Banco Central

Europeu (BCE), admitiu
ontem o presidente da instituição. “Houve uma voz
contrária” à aprovação do
programa de dívida, afirmou Mario Draghi em
Frankfurt. “Foi a Alemanha?”, perguntou um jornalista. “Não revelamos
pormenores” sobre as vo-

tações no conselho de governadores, disse.
Apesar de tudo, a meio
da tarde de ontem, o próprio Bundesbank veio assumir o único voto contra
a decisão do Banco Central Europeu de criar um
novo mecanismo de compra de dívida.

Espanha. Reunião

Um encontro dominado pela agenda económica europeia
ASDASD

Rajoy e Merkel defendem reformas
O presidente do Governo espanhol e a chanceler alemã defenderam ontem o processo de reformas e consolidação fiscal iniciada pelos países europeus, considerando que é vital avançar na integração na zona euro. Mariano Rajoy e Angela Merkel
reuniram-se ontem em Madrid, capital espanhola, durante cerca de 90 minutos.
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culto

O disco de estreia de Chrysta Bell, “This Train”, pode ser ouvido e comprado em http://chrystabell.bandcamp.com

Top/Flop

Andy Warhol

Daft Punk

Um retrato que o artista
plástico Andy Warhol fez
ao ator Marlon Brando em
1966 vai a leilão em novembro em Nova Iorque com
o preço base de 20 milhões
de dólares, informou
a leiloeira Christie’s.

Poderá estar para breve
o regresso aos discos dos
franceses Daft Punk. Aquilo
que, presume-se, será a capa
de um álbum com o título
“No End”, chegou à internet.
A data de edição prevista
é de 13 de março de 2013.

Chrysta Bell,
“ma belle...”
Musa de David Lynch atua hoje à noite no Lux, em Lisboa Chrysta
Bell vem mostrar as canções de “This Train”, produzido pelo cineasta

Lupe Fiasco

Rihanna

O rapper norte-americano
vai lançar em breve o seu
novo disco “Food & Liquor II:
The Great American Rap Album Pt. 1”, mas poderá não
haver “parte 2”. O músico diz
que é o seu último disco e
que vai deixar a música.

Que vergonha... Conta o inglês The Sun que a cantora
embebedou-se numa discoteca em Londres, portou-se
mal (partiu garrafas, copos
e mesas) e ia sendo expulsa.
Até que puxou dos galões:
“Não sabem quem sou eu?”

Conhecemos Chrysta Bell
há algumas semanas, quando soubemos que era ela a
convidada da edição de regresso da Black Baloon
Party à discoteca Lux, em
Lisboa. Lembrámo-nos depois que Chrysta Bell é a
quem o realizador David
Lynch chama de “sua
musa”. Isso despertou a nossa atenção por muita coisa:
por ser uma mulher deslumbrante, por parecer que
está sempre a caminhar em
câmara lenta, por olhar-nos
nos olhos com longos cabelos ruivos de figura esbelta –
quer use decotes ou camisolas de gola alta. Tanto faz. E
por ser dona de uma senhora voz: entre o sussurro pausado, os trémulos graves,
ora meio agudos, também
eles em câmara lenta. Tudo
com o bom gosto de David
Lynch.
“This Train” é o primeiro
disco de Chrysta Bell, produzido pelo realizador que,
por acaso – ou nem por isso

“Nos concertos, gosto de levar
o público comigo, à medida que
a música sai do meu corpo”
CHRYSTA BELL

– é também um excelente
músico (editou o ano passado “Crazy Clown Time”).
Lembramo-nos de Lana Del
Rey, uma cantora que pode
entrar neste universo estético de Chrysta Bell. Mas
aqui vão os nossos dois cêntimos: Lana leva “dez a
zero”. “É verdade que o David não é um produtor famoso, mas eu olho para ele
pelo seu trabalho completo
e quando se criam canções
procuram-se
respostas
emocionais. E ele sempre
conseguiu isso em tudo o
que fez: filmes, pintura,
animação ou música”, explica, recordando o tema de
“Twin Peaks” como uma
inspiração da juventude.
Nascida na zona de San
Antonio, no Texas, Chrysta
Bell sempre se viu rodeada
de música. A mãe era canto-

ra (“e retirava um prazer
enorme das canções!”) e o
padrasto era compositor e
engenheiro de som. “Tinham um estúdio, por isso
cresci, praticamente, nesse
ambiente: rodeada de canções, de músicos. Foi um
bom avanço que tive”, ri-se.
A cantora encontrou em
Lynch um parceiro ideal
para as canções. Há em
Chrysta Bell um universo
que não se fica só na voz.
Acrescenta-se também uma
dimensão visual e quase cinematográfica, em que se
agradece o tratamento de
um esteta. “Sinto-me muito
bem com o facto de a música vir acompanhada de um
elemento visual. E sempre
me encantaram os concertos: quando já gostas muito
de um artista e consegues
vê-lo ao vivo, a música a

sair da boca e do corpo... é
uma experiência incrível!”
Falemos então do seu
concerto de mais logo: a
cantora diz querer oferecer “uma experiência
completa”. Arrepiamo-nos
quando nos diz isto ao ouvido – via telefone (beicinho) – porque nos lembramos de canções incríveis
como “Right Down To
You” ou “Real Love” – parece Jessica Rabbit a cantar com pedais de distorção... “Quero que o público chegue a vários pontos
do estado emocional. Vamos conseguir fazer isso
com a ‘setlist’, mas também com algumas imagens a passar durante o
concerto, algumas delas
criadas pelo David. Mas
gosto de levar o público
comigo, à medida que a
música sai do meu corpo.
Sou daquelas performers
que tem de se exprimir
muito.” Tudo o que quiseres, Chrysta... BRUNO MARTINS
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A máquina do
tempo da música
Cascais recebe hoje e amanhã o primeiro festival ERP Remember
Cascais Celebrar a música dos anos 80 com Alphaville ou Bonnie Tyler
DR

Alguns dos artistas de
maior sucesso na música
pop da década 1980, como
Alphaville e Boney M., vão
estar hoje e amanhã em
Portugal, no primeiro ERP
Remember Cascais, que decorrerá no Hipódromo Municipal.
Fonte da organização
disse à agência Lusa que o
festival terá capacidade
para acolher cerca de cinco
mil pessoas e que a procura
de bilhetes tem sido equilibrada entre os concertos de
sexta-feira e os de sábado. O
mote do festival é celebrar,

Bonnie Taylor, um ícone da década de 80

com ou sem saudosismos,
canções interpretadas por
um “naipe de artistas-ícones”, que fazem parte do
“cancioneiro pop mundial”

e que, fruto de revivalismos, têm sido recuperadas
ao longo de três décadas.
O primeiro dia do festival terá Ali Campbell, an-

tigo vocalista dos UB40; os
alemães Alphaville, autores de “Big in Japan” e “Forever Young”; e o cantor
tunisino FR David, conhecido pelo tema “Words”.
No sábado atuarão os
portugueses Sétima Legião, que estão a celebrar
o 30.º aniversário da fundação; a cantora rock galesa Bonnie Tyler; o grupo
disco Boney M., criado
pelo produtor alemão
Frank Farian; e – a solo – a
vocalista deste grupo, a
cantora jamaicana Liz MiLUSA
tchell.

A ideia que Gaga teve, já a banda A Naifa aplicou no
disco “Não se deitam comigo corações obedientes”

Lady Gaga edita
“álbum-app”
Lady Gaga quer inovar a
forma de editar discos e
anunciou que o próximo
disco, “Artpop”, sucessor de
“Born This Way”, “não será
apenas um álbum, mas um
projeto de arte”. A cantora
quer lançar uma aplicação
“para iPad, iPhone e outras
plataformas móveis que
seja interativa através de
chats, vídeos para cada canção e outros conteúdos

como jogos, informações
de moda e muito mais”.
“Artpop” deve ser editado
no próximo ano.
O “álbum-app” não é
uma novidade. Até por Portugal já se fez algo semelhante: A Naifa lançou, este
ano, uma aplicação grátis
onde se ouvem as canções
do último disco bem como
outras mais antigas; fotos,
METRO
agenda e vídeos.
PUB

Telex

Beats & News
no Left
FESTA. O bar/discoteca

Left, em Lisboa, recebe,
hoje à noite, os DJ Pedro
Primo Figueiredo e Filipe Mateus Pedro para
mais uma festa Beats &
News. A proposta é dançar ao ritmo do ecletismo destes dois jornalistas que são pessoas mais
felizes a passar canções:
de Smiths a Suede; de
M83 a B Fachada. Havendo cerveja – que há – ,
a festa é garantida.

CineEco
em Seia
FESTIVAL. Cinquenta e
dois filmes vão estar a
concurso na edição 2012
do CineEco - Festival In-

ternacional de Cinema
Ambiental da Serra da
Estrela, a realizar em
Seia de 6 a 13 de outubro.
Das 13 obras concorrentes à competição internacional de longas-metragens destacam-se os
filmes ‘Alma’, de Patrick
Rouxel (França, 2011),
‘Bottled Life’, de Urs
Schnell (Suíça/Alemanha,
2011) e ‘Paralelo 10’, de
Silvio Da-Rin (Brasil,
2011, vencedor do Festival de Cinema Ambiental
de Goiás).

Resistência
estão de volta
CONCERTO. O grupo portu-

guês Resistência vai
voltar para aquele que dizem ser “um concerto
único” no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 19
de dezembro, para “celebrar o vigésimo aniversário”, lê-se no comunicado
de imprensa. Miguel
Ângelo, Tim, Fernando
Cunha, Olavo Bilac,
Pedro Ayres Magalhães,
entre outros, fizeram
versões e popularizaram
temas como “Não Sou
o Único”, “Nasce
Selvagem”, “Marcha dos
Desalinhados” ou “Aquele Inverno”. Os bilhetes
já estão à venda e custam

‘Aeroplano’
é o mais
engraçado
A comédia de 1980 “O Aeroplano”, com Leslie Nielsen, Robert Hays, Julie Hagerty e Kareem AbdulJabbar, foi considerado o
filme mais divertido de
sempre. Foi feito um estudo em que se analisou a
reação de um painel de espetadores a vários filmes,
precisamente para calcular
qual a obra que mais gargalhadas provocava. “Aeroplano” provocou, em média, três gargalhadas por
minuto. Os filmes foram
escolhidos pelos membros
do painel “Lovefilm”.
Veja, na caixa em baixo,
o top 10 dos filmes mais
engraçados da história.
Talvez encontre aqui boas
dicas de gargalhadas para
METRO
o fim-de-semana.
TOP 10 (GARGALHADAS/MINUTO)
“AEROPLANO” (3 G/M)
“A RESSACA” (2,4 G/M)
“AONDE É QUE PÁRA A POLÍCIA?” (2,3 G/M)
“SUPER BALDAS” (1,9 G/M)
“BORAT” (1,7 G/M)
“A LENDA DE RON BURGUNDY” (1,6 G/M)
“AMERICAN PIE” (1,5 G/M)
“BRIDESMAID” (1,4 G/M)
“SHAUN OF THE DEAD” (1,3 G/M)
“A VIDA DE BRIAN” (1,2 G/M)

culto
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Black Keys
de volta
ao estúdio

Sexta

Apesar de só ainda terem
passado nove meses desde
a edição do último disco,
“El Camino”, os Black
Keys dizem já estar com
um olho no futuro e a trabalhar num novo disco. O
guitarrista, Dan Auerbach,
disse, em entrevista à revista Rolling Stone, que,
tem andado a ir até estúdio para preparar ideias
juntamente com o seu
amigo e companheiro na
bateria, Patrick Carney. Os
Black Keys tocam no Pavilhão Atlântico, em Lisboa,
dia 27 de novembro.

Noite: Concerto de três bandas no Hard Club por três euros (e há lá melhor preço?): Mess, Promethevs e Desire for Revenge

STORYBOARD
PARA O SEU
FIM-DE-SEMANA

Tarde: Livrarias da Baixa abertas até às 20h com
muitos descontos! Veja mais
em bairrodoslivros.wordpress.com

Sábado

O
músico
português
Frankie Chavez vai atuar
este mês na Alemanha e na
Holanda, para apresentar
ao vivo o álbum de estreia,
“Family Tree”. No dia 22,
atuará em Hamburgo, na
Alemanha, no âmbito do
Reeperbahn Festival. De 23
a 29 de setembro, estará na
Holanda para concertos em
Ottersum,
Roterdão,
Utrecht
e
Apeldoorn.
Frankie editou no ano passado o álbum “Family
Tree”, dando uma nova interpretação folk blues à guitarra portuguesa, juntando-lhe ainda a “slide guitar”.

Jantar: Uma refeição a dois (ou com amigos) no 17º Restaurante Bar, no
Hotel Dom Henrique, e desfrute de uma das melhores vistas sobre a cidade

Domingo

Uma tarde relaxada na relva nas Porto Sunday
Sessions, no Parque da Cidade

Frankie
Chavez
na Europa

Noite: Sessão de pipoca com o filme “Terapia a dois”, de David Frankel

Leilão dos
50 anos
de Bond
A leiloeira londrina Christies está a preparar um leilão de celebração dos 50
anos de James Bond. O
evento vai acontecer no
dia 6 de outubro e irão ser
licitadas 50 peças, uma
por cada ano de vida do
agente 007. São vários os
objetos: desde um exemplar da primeira edição do
livro de Ian Fleming que
deu origem ao primeiro
filme, passando por ventosas para andar no teto usados por Sean Connery, até
aos calções de banho que
Daniel Craig vestiu.

www.readmetro.com
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Correio

Horizontais 1. Comer qualquer coisa entre o almoço e

o jantar. Turbante. 2. Depois de. Aqui. Que exprime malvadez. 3. Contr. da prep. em com o art. def. os. Ligação, conexão. Caminhar. 4. A tua pessoa. Cônjuge do sexo masculino.
5. Parte principal exercida na realização de um acto. Época
notável. 6. Malícia (fig.). Ave pernalta corredora que se assemelha à avestruz. Parte inferior ou pendente de certas peças de vestuário. 7. Gracejar. Aspirar. 8. Incumbência. Preposição. 9. Einstêinio (s.q.). Red. de motocicleta. Voz do
gato. 10. Mesquinho. Contr. da prep. em com o art. def. a.
Damas de companhia. 11. Aliado. Utensílio de madeira,
com feitio de fuso, com que se fazem rendas.

Bicicletas
proibidas

Cindy Giorgio, merchandiser visual

MICHELLE BOBB-PARRIS

O que veste a Cindy?
“Vestido J.Crew e mala Comme des Garçons.”
Qual a peça que usaria para sempre? “Um vestido
clássico. Um vestido resulta em qualquer ocasião e
basta mudar os sapatos para criar diferentes ‘looks’.”

Eu e o meu filho fomos
de bicicleta até à sua
nova escola, em Carcavelos. Ao inquirir uma funcionária sobre o local
onde a deixar, para meu
espanto, respondeu-me
que não é permitido deixar bicicletas no interior
da escola. A razão invocada foi falta de espaço.
(...) Num concelho que
faz questão de apregoar
a atividade física e mobilidade, na prática, no
mundo real, apenas vejo
limitações. Não basta estimular as pessoas a praticar um estilo de vida
saudável quando todos
os dias deparamos com
obstáculos criados por
quem precisamente diz
promover esse estilo de
vida. CARLOS VIANA

Verticais 1. Tão numerosas. Engorda, nutre.

Sudoku

•••••

2. Amesquinhar. Anuência. 3. Tira do vestido ou da calça, que rodeia a
cinta. Voz imitativa do sino, do choque de moedas, etc.. Recitei.
4. Aquelas. Forma antiga de mim. Órgão excretor que tem a
função de formação da urina. 5. Espaço longitudinal entre fileiras de colunas que sustentam a abóbada. Desejo de dormir.
6. Pessoa que trabalha em louça fina ou que a pinta. 7. Viatura
automóvel provida de taxímetro, destinada a aluguer. O homem de estatura muito mais baixa que a normal. 8. Composição poética de assunto elevado e destinada ao canto. Contr. da
prep. a com o art. def. o. Lamento. 9. A unidade. Verbal. Um
milhar. 10. Tomba. Abadar. 11. Popularidade. Arenoso.

Solução

Solução

Sudoku

Cruzadas
HORIZONTAIS: 1. Tacar, Touca. 2.
Após, Cá, Mau. 3. Nos, Nexo, Ir. 4. Tu,
Marido. 5. Activa, Era. 6. Sal, Ema,
Aba. 7. Rir, Inalar. 8. Missão, De. 9.
Es, Moto, Mio. 10. Vil, Na, Aias. 11.
Amigo, Bilro.VERTICAIS: 1. Tantas,
Ceva. 2. Apoucar, Sim. 3. Cós, Tlim, Li.
4. As, Mi, Rim. 5. Nave, Sono. 6. Ceramista. 7. Táxi, Anão. 8. Ode, Ao, Ai. 9.
Um, Oral, Mil. 10. Cai, Abadiar. 11.
Aura, Areoso.

Street Fashion. Milão

Palavras Cruzadas

PUB

pequenos anúncios

MASSAGISTA
UMA PROFISSÃO
COM FUTURO.
M.A. Escola de Formação Técnica
Especializada na Área da Saúde e Educação
BRAGA, VILA REAL, VISEU, AVEIRO, CASTELO BRANCO, LEIRIA, TOMAR, SANTARÉM,
TORRES VEDRAS, LISBOA, SETÚBAL, ÉVORA, BEJA, PORTIMÃO, FARO

Curso de

MASSAGEM de RECUPERAÇÃO

CURSOS COM ESTÁGIO GARANTIDO
TÉCNICO AUXILIAR
DE FARMÁCIA

TÉCNICO AUXILIAR
DE VETERINÁRIO

16 meses + estágio
inscrição 50€ / propina mensal 150€

14 meses + estágio
inscrição 60€ / propina mensal 149€

AUXILIAR TÉCNICO
DE ACÇÃO EDUCATIVA

AUXILIAR
DE ACÇÃO MÉDICA

Sindicato Nacional de Massagistas
de Recuperação e Cinesioterapeutas

12 meses + estágio
inscrição 45€ / propina mensal 145€

18 meses + 3,5 meses de estágio
inscrição 55€ / propina mensal 149,50€

TÉCNICO AUXILIAR
DE FISIOTERAPIA

Lisboa 213 649 439 | Porto 222 087 453
Coimbra 239 722 764 | www.simac.com.pt

14 meses + estágio
inscrição 65€ / propina mensal 150€

AUXILIAR DE
LABORÁTÓRIO
E ANÁLISES CLÍNICAS

(10 meses + estágio curricular garantido)

Acreditação DGERT na área da Saúde
10% de desconto na inscrição
contra apresentação do jornal

TÉCNICO DE MASSAGEM
DESPORTIVA E DE
REABILITAÇÃO
5 meses + estágio
inscrição 40€ / propina mensal 135€

7 meses (sem estágio)
inscrição 60€ / propina mensal 155€

TÉCNICO DE INTERVENÇÃO
SOCIAL E COMUNITÁRIA
12 meses + 1 mês de estágio
inscrição 60€ / Propina mensal de 150€

210 195 260 | 210 996 966 | 918 529 149 | 918 249 897 | 962 261 651
geral@formacaotma.net | www.formacaotma.net

pequenos anúncios

ACADEMIA FLAG DE

DESIGN DE COMUNICAÇÃO
2012 / 2013
2ª EDIÇÃO

LISBOA

COIMBRA

PORTO

972 HORAS

OUTUBRO.2012 A JUNHO.2013
2ª A 6ª, DAS 10H00 ÀS 17H00

Já tinha frequentado outros cursos e
senti que davam mais enfoque
à teoria, em detrimento da prática.
Hoje sei que sou mais capaz de
efetivar as minhas ideias e
concretizar a minha criatividade
tiivi
v da
ade
d
sem limitações.
FREDERICO CABAÇO
PARTICIPANTE ACADEMIA FLAG DE DESIGN DE COMUNICAÇÃO 2011 / 2012

LIMITADA A
12 VAGAS
CANDIDATURAS
EM SETEMBRO

SABE MAIS EM

AMI: 1827 – Val.: 06/06/2015

WWW.FLAG.PT/ACADEMIA_DESIGNCOM

OPORTUNIDADES ÚNICAS
EM EXCLUSIVIDADE

LEILÃO IMOBILIARIO
LISBOA

PORTO

8 DE SETEMBRO 2012 – 15 H

9 DE SETEMBRO 2012 – 15 H

AV. COLUMBANO BORDALO
PINHEIRO, Nº 105 – LISBOA

LUGAR DAS CHÃS, AFURADA
VILA NOVA DE GAIA

CORINTHIA
LISBOA HOTEL

HOTEL NOVOTEL
PORTO GAIA

Também inclui imóveis no algarve

IMÓVEIS A PARTIR DE

30.500 €*

VALOR DO SINAL do contrato de promessa a partir de 2.000 €

15 DE SETEMBRO
Imóveis de Norte a Sul
de Portugal

•

MARQUE A SUA VISITA ATÉ
DIA 5 DE SETEMBRO
* ESTE VALOR REFERE-SE AO LEILÃO DE LISBOA

PORTO – 14H30 | PARIS – 15H30

HOTEL IPANEMA PARK
H
RUA DE SERRALVES, 124 – PORTO
R

IMÓVEIS
IMÓ
Ó VEIS A PARTIR DE

25.000 €

VALOR DO SINAL do contrato de promessa a partir de 1.750 €

MARQUE A SUA VISITA ATÉ
DIA 12 DE SETEMBRO

CONTACTOS

LISBOA 21 301 31 41 / 2 • 21 382 84 60
PORTO 22 606 02 09 • 22 608 18 24
ptt
geral@euroestates.pt • www.euroestates.pt

POSS
D E F IN A NIB IL ID A D E
C IA M E N T
B A N C Á R IO
O
ATÉ
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A quinta digital
ganha nova vida
FarmVille 2 já está disponível online O jogo mais famoso das redes sociais permite novas
experiências aos agricultores virtuais Agora até já pode vender os produtos no mercado

32

milhões de
utilizadores
jogaram FarmVille
diariamente
quando a aplicação
estava no seu
auge. Hoje em dia,
diz a NBC News,
são cerca de 3.2
milhões de
utilizadores
diários.

0,79
cêntimos é o preço
esperado para o
“Bad Piggies”, o
mesmo preço de
“Angry Birds”.
O jogo deve estar
disponível a 27 de
setembro.

Já está online a segunda
versão daquele que, provavelmente, é o jogo social
mais famoso do mundo: o
FarmVille. O FarmVille 2
foi disponibilizado na madrugada de quarta para
quinta-feira, em Portugal,
depois de ter sido apresentado aos jornalistas por
Tim LeTourneau, o vice-presidente de jogos na
empresa Zynga.
“Esta não é uma sequela: esta é a forma como ve-

mos o Farmville nos dias
de hoje, como se o tivessemos criado de raiz”, explicou. “É uma nova experiência, novos desafios,
que visam ir buscar aqueles jogadores que seguiram em frente, mas também ir à procura de novos
jogadores.”
Nesta versão “2.0” de
FarmVille, os utilizadores
são convidados a “regressar a uma antiga quinta de
família para que volte a

ser próspera”, contou o
responsável da Zynga.
Com novos gráficos, em
3D, as “missões” dos agricultores são também mais
complexas. “Aqui tudo
tem vida: há que plantar,
há que regar, há que dar
de comer aos animais... e
assim haverá retorno. Só
depois disso é que as vacas
darão leite ou as galinhas
ovos...” Está tudo mais interligado e o jogo não se
esgota nestas atividades.

Depois dos pássaros,
os “Bad Piggies”

Birds” - a concluirem a missão de colecionar os ovos.
“Angry Birds” é um dos
jogos mais lucrativos da
história: o jogo já foi descarregado mais de mil milhões de vezes em múltiplas plataformas e já existem brinquedos, parques
temáticos, programas de
televisão e, para breve,
METRO
um filme.

A sequela de um dos jogos
mais famosos para telemóveis e tablets, o “Angry
Birds”, vai chegar este
mês: “Bad Piggies” é o
nome do título criado pela

empresa de jogos Rovio
que pretende criar um
novo franchise.
Neste novo jogo, o jogador irá tentar ajudar os
porcos - os vilões de “Angry

Por exemplo: com os
produtos que colhe da sua
quinta, pode levá-los para
a cozinha, produzir alimentos (“por exemplo,
scones de maçã”) e depois
ir vendê-los ao mercado.
Neste FarmVille 2 também há mais interligação
entre o jogador e os amigos. Tim LeTourneau explica: “São eles que podem ajudar a tratar da
quinta e que a ajudam a
ganhar vida.” BRUNO MARTINS

Novidades
Amigos são a forma mais
poderosa de avançar no
jogo;
Cultivar e vender
produtos;
Animais produzem
e rendem recursos;
Tratar da quinta agora
faz-se com menos cliques.

www.readmetro.com
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EUA. NFL 2012

Jogadas

Falcao feliz
no At. Madrid
FUTEBOL. Falcao, avan-

çado do At. Madrid,
desmentiu o pai, que
disse que o sonho do
filho era jogar no Real
Madrid. “O meu sonho
é continuar a ganhar
títulos no At. Madrid.

3
sport

“Saca” passa
nos Açores
SURF. Tiago Pires é o

Defesa do título por parte dos atuais campeões, os New York Giants, começou com uma derrota caseira
GETTY

Futebol americano
está de regresso

Para milhões de americanos o sofrimento acabou:
começou ontem de madrugada a época 2012 da NFL.
No jogo inaugural, os New York Giants receberam
e foram derrotados pelos Dallas Cowboys, por 24-17.

único português em
competição no SATA
Airlines Azores Pro,
que ontem cumpriu,
nos Açores, o terceiro
dia. “Saca”, que superou
Evan Geiselman, Steven
Pierson e Brian Toth,
vai defrontar Tim
Macdonald e Hizunome
Bettero, na 4.ª ronda.

Top/Flop

Portugal entra com
o pé no acelerador
Paulo Bento garantiu que frente ao Luxemburgo a equipa vai jogar
como se estivesse na fase final A história favorece, e muito, a Seleção
O último jogo que Portugal
fez no Luxemburgo, de
apuramento para um mundial, foi em 2004 e o resultado foi 5-0, a favor dos lusos. A partida disputou-se
no Josy Barthel, o palco desta noite (19h45, RTP1).

Em 1989, os portugueses
também bateram, fora, o
Luxemburgo, por 3-0, na
qualificação para o Mundial
de 1990. Só em 1961 houve
uma vitória do anfitrião Luxemburgo, frente a Portugal (4-2). Nos jogos em casa

(de apuramento) Portugal
venceu os três, dois por 6-0.
Portugal é o 4.º do
ranking FIFA e o Luxemburgo o 110.º. Postos estes factos, Portugal é favorito. Mas
Paulo Bento não facilita.
“Amanhã [hoje] começare-

mos como se estivéssemos
na fase final”, garantiu ontem o técnico, que quer evitar dissabores. Sobre Cristiano Ronaldo, só diz que...
na Seleção Nacional tem
um rendimento de que se
L.C
pode “orgulhar”.

Brasil no
horizonte

“Não gosto de pensar
muito à frente, vou pensar
etapa a etapa, mas, obviamente, o Brasil é um objetivo que gostaria de alcançar”, disse a saltadora que
inaugurou um restaurante
na Amora, Seixal. Nelson
Évora, que esteve na inauguração do NG 7 Jump,
também quer estar no Brasil. “Serão os Jogos onde
vou defender o meu título.”

Jesus: “Não
merecia”

tos, no jogo entre Benfica e
FC Porto, da época passada.
Vítor Pereira, treinador
do FC Porto, que também
esteve na Suíça, criticou as
datas do fecho do mercado
da UEFA, explicando que
“os clubes com muito dinheiro podem tirar benefícios desta situação”. Recorde-se que Hulk e Witsel
transferiram-se para o Zenit na segunda-feira.

Daniele Bennati
O italiano, da RadioShack, venceu ontem a
18.ª etapa da Volta a Espanha, batendo ao sprint
Ben Swift, da Sky, e Allan
Davis, da GreenEdge.
Alberto Contador, da Saxo Bank, continua líder.

JOGOS DE PORTUGAL
LUXEMBURGO-PORTUGAL (AMANHÃ )
PORTUGAL-AZERBAIJÃO (11/09/12)
RÚSSIA-PORTUGAL (12/10/12)
PORTUGAL-IRL. DO NORTE (16/10/12)
ISRAEL-PORTUGAL (22/03/13)
AZERBAIJÃO-PORTUGAL 26/03/13)
PORTUGAL-RÚSSIA (07/06/13)
IRL. DO NORTE-PORTUGAL (06/09/13)
PORTUGAL-ISRAEL (11/10/13)
PORTUGAL-LUXEMBURGO (15/10/13)

GETTY

Os atletas Naide Gomes e
Nelson Évora estão com
vontade de regressar à
competição depois das lesões que os afastaram dos
Jogos Olímpicos de Londres. E o Rio de Janeiro
2016 já está no horizonte.

Jorge Jesus, técnico do Benfica, disse ontem em Nyon,
Suíça, no Fórum de Treinadores da Elite da UEFA,
que “não merecia” a suspensão de 15 dias imposta
pela Liga por ter criticado o
fiscal de linha Ricardo San-

Berbatov
O búlgaro deu a sua
palavra à Fiorentina mas,
à última, decidiu ficar
em Inglaterra e jogar no
Fulham. A Fiorentina pediu o reembolso das passagens de avião e fez
bem. Berbatov agiu mal.
Jesus esteve em Nyon
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