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Os icónicos elétricos de Lisboa não passam
despercebidos a ninguém. Nem eles, nem os cabos
que os alimentam de energia e se espalham pelos
bairros mais carismáticos da cidade. Ainda assim,
a Leo Burnett Lisboa olhou para estes de uma forma
bem diferente e viu na sua complexa malha... uma
tipografia. Foi assim que, com o Apoio da Câmara
Municipal de Lisboa, nasceu a fonte oficial de Lisboa.
Com uma visita ao site www.lxtype.pt, em que é
possível fazer o download gratuito da mesma, todos
podem testar a fonte alfacinha e descobrir um lugar
de Lisboa associado a cada letra, transformando palavras em guias espontâneos e personalizados da cidade.
Para divulgação da ideia foi ainda criado um filme
realizado por Hugo Lage com música dos Dead Combo.
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O lugar do amor
Falar de amor nunca ocupa espaço. Ou tempo desnecessário.
Ou lugar incerto nos nossos
instantes. Até porque a nossa
latinidade nos empurra
para essa doce emoção. Um
sentimento que não controlamos, que nos enlouquece, que
nos endiabra, que nos entorpece os caminhos. Mas que dá
sentido ao que somos, ao que
vivemos, ao que criamos.
Não só as artes e as expressões
artísticas são consequência
desse lugar “estranho” que ocupa o amor, a tristeza, o desalento ou a felicidade, nas suas expressões maiores. Também os
comuns mortais vivem agarrados e dependentes desse fôlego
que sentem, quando vivem
o “amor” nos seus dias. No mês
de fevereiro, todos os anos
acompanhamos o mesmo processo. As lojas são invadidas
pelos aromas caramelizados,
corações em cada pormenor,
frases e votos de apaixonados.
Os hotéis enchem-se de paixão,
os eventos acumulam-se perante tal data amorosa. E até quem
não está acompanhado na vida,
se sente mais só do que nunca.

É tempo de transformarmos
aquilo que já pertence à história. Celebrar o amor, sem dúvida. Sempre. Intensamente, perdidamente, como escreveu um
dia Florbela Espanca... Mas comercializá-lo, fazer do dia feliz,
uma viagem à cobrança e à
dívida, nem pensar. Amar é
gostar de dar. É caminhar de
mãos dadas sem pensar no
depois. É fazer esse mesmo

“As lojas são invadidas
por aromas caramelizados,
corações em cada
pormenor, frases e votos
de apaixonados. Os hotéis
enchem-se de paixão”
caminho sem hesitações, várias
vezes. E rir das mesmas piadas,
sem muito esforço. Não é ter
dia marcado para se fazer uma
surpresa, para se dar carinho,
para se provarem afetos. Nesta
sexta-feira que se aproxima,
inicie um novo ano na sua
vida. Em que os dias se pintam
de vermelho ardente quando
quiser. Bom São Valentim.

www.facebook.com/TMZ
“Rihanna disse
que em 2009
quase faliu por
causa do seu
contabilista.
Nesse ano,
a fortuna da
cantora desceu
de 9M€ para quase 1,5M€. Rihanna
acabou por levar o seu contabilista
a tribunal.”

twitter
@pedroboucherie [Pedro Boucherie
Mendes]
“Contas POR
BAIXO, ontem
os três canais
de notícias (SICN,
RTPI, TVI24)
dedicaram mais
de 17 horas ao
Benfica-Sporting. Nenhum deu o jogo.”

vídeo do dia

Veja a original forma que
uma marca de cerveja
canadiana escolheu para
promover o seu produto
e o orgulho patriótico.
Venha escrever connosco. Entre em
facebook.com/metroportugal

Carlos César

“Posso discutir se
o secretário-geral
do PS e candidato
a primeiro-ministro
deva falar sobre
tudo e durante
todo o tempo”
Excerto de uma entrevista do
notável socialista e ex-presidente
do Governo Regional dos Açores,
em que se revelou muito crítico da
liderança de António José Seguro
e confirmou que, de facto,
foi convidado para ser cabeça
de lista do PS às próximas
eleições europeias, convite
que recusou. MANUEL AZEVEDO

Boa notícia do dia

Cultivo e produção de
milho grão aumenta
A área cultivada e a produção de milho grão em Portugal aumentaram
em 2013, o que permitiu um volume
de negócios estimado entre os 150 e
os 180 milhões de euros, revelou ontem a Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo (ANPROMIS).
Segundo a organização, em 2013,
a área cultivada com milho grão
em Portugal aumentou 7%, cerca de
7.000 hectares, passando de 94.784
hectares em 2012 para 101.766.
O Alentejo foi a região onde houve
o maior aumento (4.541 hectares),
sobretudo na zona do Alqueva,
onde a área cultivada de milho grão
aumentou cerca de 2.400 hectares,
seguindo-se a região de Lisboa
e Vale do Tejo (3.311 hectares).

United Visual Artists: Momentum
Em Londres, Inglaterra, dois visitantes do Barbican Center observam atentamente a instalação artística “United Visual Artists: Momentum”, obra que
consiste em 12 pêndulos de iluminação aplicados ao longo de 90 metros
de um espaço escuro e preenchido com fumos à base de água. © GETTY IMAGES
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Mais de 8 mil vítimas
de um ou mais crimes
Violência. A Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV) ajudou, em 2013,
8.733 vítimas diretas de um
ou mais crimes e desenvolveu
11.800 processos de apoio.
Os dados são do relatório anual
da instituição, divulgado ontem. Em
2012, a APAV tinha prestado “algum
tipo de apoio” a cerca de 23.500 pessoas, entre vítimas diretas (8.945),
indiretas, seus familiares e amigos.
No ano passado, a APAV fez 37.222
atendimentos, mais 14.475 em relação ao ano anterior, com os utentes
a relatarem que foram vítimas diretas de 20.642 crimes, adiantam os
dados da agência Lusa.
Seguindo a tendência de anos
anteriores, os crimes de violência
doméstica representam a esmagadora maioria (84,2%) dos crimes
relatados pelas vítimas à APAV.
“Considerando o vasto leque
de crimes” que estão incluídos
nesta categoria, a associação destaca a “percentagem significativa”

De 2012 para 2013 contabilizou-se um assinalável aumento de pessoas que recorreram à APAV:
crise económica e social em Portugal será a principal razão que explica o sucedido. © ISTOCK

+ dados
Todas as semanas, 19 crianças
e jovens, 15 idosos e 134 adultos
são vítimas de crime em Portugal,
revela o relatório anual da APAV.

que assumem os maus-tratos psíquicos (36,8%) e os maus-tratos físicos (26,9%), que totalizam 63,7%
dos “crimes de violência doméstica em sentido estrito”.
Dos crimes de violência doméstica em “sentido lato”, a violação
de domicílio ou perturbação
da vida privada (1,3%) foi o crime
mais vezes relatado, seguindo-se
os crimes de furto/roubo (0,7%)
e de dano (0,6%).
A APAV adianta ainda, através
de comunicado, que “o atual contexto de crise económica e social
revela, a cada dia que passa, o crescente empobrecimento da população portuguesa”, sendo que “as necessidades múltiplas de alimentação, habitação, emprego, etc. caraterizam cada vez mais os pedidos
de apoio”.

No ano passado, chegaram
à APAV 20.642 queixas de crimes:

idosos, que representam
8,9% do total das vítimas.

• A APAV apoiou 8.733 vítimas
diretas de um crime, 973 das quais
eram crianças e jovens e 774 eram

• 82,8% das vítimas eram mulheres,
dos 25 aos 54 anos, com destaque
para o intervalo dos 35 e os 44.

Caso BPP

Rendeiro considera
acusações absurdas
O fundador do BPP, João Rendeiro,
considerou “absurdas” as acusações
que o levaram a tribunal, entre as
quais de que foi ocultada informação aos clientes sobre investimentos
do BPP em ações do BCP, que resultaram em prejuízos elevados.

Educação

Escolas vão poder criar
disciplinas em 2014/2015
O Ministério da Educação quer dar
às escolas com contrato de autonomia, já no próximo ano letivo, maior
liberdade para gerir currículos e
cargas horárias, permitindo-lhes,
por exemplo, criar novas disciplinas.
A intenção foi avançada pelo ministro da Educação, Nuno Crato.

Imprensa. Portugal sobe ao
Lisboa.
28.º lugar no ranking mundial Em dezembro
A liberdade de imprensa aumentou
havia 852
em Portugal em 2013, diz um relatório da organização Repórteres Semsem-abrigo
-Fronteiras, que coloca o País em 28.º
lugar numa lista de 180, cinco posições acima do que estava em 2012.
O relatório – feito com base em
questionários enviados a jornalistas
de todo o mundo com perguntas sobre eventuais violações feitas à liberdade de imprensa nos seus respetivos países, sobre a propriedade dos
meios de comunicação, as formas
de regulação e a ética profissional –
manteve a Finlândia como o país
onde os jornalistas são mais livres.
O norte da Europa é, aliás, a região onde a liberdade de imprensa
é mais respeitada, sendo a Holanda e a Noruega os países que ocupam os segundo e terceiro lugares
da lista.

Nas últimas posições do ranking apresentado, encontram-se a Eritreia, a Coreia do
Norte e o Turquemenistão. © 123RF

A cidade de Lisboa contava, em
dezembro do ano passado, com
852 sem-abrigo, na sua maioria
homens, portugueses, solteiros e
sem fontes de rendimento, segundo um levantamento cujos resultados são hoje apresentados pela
Santa Casa da Misericórdia.
Na contagem, realizada a 12 de
dezembro de 2013, foram sinalizados 509 sem-abrigo na rua e 343
que dormiram em Centros de
Acolhimento nessa noite.
As freguesias de Santa Maria
Maior e do Parque das Nações
registaram a maior concentração,
com 83 pessoas cada, seguidas de
Santo António, com 64.
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Uma aposta
na indústria
Energia. Cavaco Silva defendeu ontem o relançamento industrial, apontando a “indústria do futuro” como atividade capaz
de conciliar as dimensões económicas, ambientais e sociais.
O Presidente da República repetiu
ainda o apelo ao investimento
na investigação e desenvolvimento. “A indústria do futuro deve ser
(...) uma atividade produtiva capaz
de conciliar as dimensões económicas, ambientais e sociais do desenvolvimento sustentável. A produção industrial deverá basear-se
numa utilização mais eficiente da
energia e dos recursos naturais,
com uma atenção mais responsável à segurança e à qualidade dos
produtos e à sua relação com
o ambiente”, afirmou Cavaco Silva, no encerramento do IX Encontro da COTEC Europa, na Fundação Champalimaud.
Rejeitando um regresso à indústria do passado, “à visão obsoleta e
saudosista das grandes indústrias
pesadas”, o Chefe de Estado reiterou a necessidade de investir em
Investigação&Desenvolvimento.

Gaia

UE
A um nível mais global, Cavaco
reforçou a necessidade de a UE defender os seus interesses de forma
“mais rigorosa e integrada, quer no
quadro da Organização Mundial de
Comércio, ou parcerias de cooperação com outras regiões do mundo”.

Entretanto, o rei de Espanha
e o presidente italiano sublinharam a importância da aposta na
inovação e defenderam a necessidade de impulsionar “uma reindustrialização positiva”. “Para impulsionar uma reindustrialização
positiva a nível europeu é necessário (...) promover a inovação”, afirmou o rei Juan Carlos de Espanha,
no mesmo encontro que decorreu
em Lisboa.

Lisboa

“Isenção” para ajudar a
reerguer loja que ardeu

Preservativos distribuídos
pelos deputados na AR

A Câmara de Gaia vai apoiar a
reconstrução da loja e fábrica da
cadeia de mobiliário Conforama,
na Afurada, destruída num incêndio
na madrugada passada, com causas
desconhecidas. Na próxima reunião
de câmara será proposta “isenção total de qualquer tipo de licenciamento num projeto de reconstrução”.

No Dia Internacional do Preservativo, a Liga Portuguesa Contra a Sida
vai esta tarde à Assembleia da República (AR) entregar preservativos,
numa ação simbólica que conta com
a adesão dos deputados de diversos
partidos que aderiram à causa da
prevenção do VIH/SIDA. De manhã,
há rastreios gratuitos no Chiado.

“Viver segundo as possibilidades”
O primeiro-ministro disse ontem no Tramagal, Abrantes, que os portugueses
estão a viver mais de acordo com as possibilidades do País, tendo afirmado
que, se a economia crescer, também o nível de vida pode subir. Passos Coelho visitava a fábrica da Mitsubishi, que celebrou 50 anos de produção. © LUSA

Avaliação. Troika e parceiros
sociais vão reunir-se dia 26
O Governo convocou os parceiros
sociais para uma reunião com a
troika no dia 26 de fevereiro, no âmbito da 11.ª avaliação do Programa
de Assistência Económica e Financeira a Portugal, disse à Lusa um dos
parceiros. “No sentido de assegurar

a eficácia do encontro, cada confederação sindical e patronal deverá
fazer uma intervenção inicial de dez
minutos”, lê-se. Os parceiros sociais
foram ainda convocados para uma
reunião da Comissão Permanente
de Concertação Social no dia 19.
PUB
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RENÉ REDZEPI
René Redzepi, do restaurante Noma, em Copenhaga, partilha
o seu ponto de vista – e ainda uma receita especial.

O MELHOR CHEF
DO MUNDO?

ENTREVISTA | 06

Morangos e camomila
1

Corte os morangos ao meio de
maneira a que se mantenham em
pé no prato. Polvilhe açúcar nos morangos e deixe marinar durante 12m.
Molhe a gelatina durante 5-6m.
Misture as gemas, o açúcar, a água
e o trimoline a velocidade média no
robô de cozinha até que a mistura
começa a engrossar e chegar aos 180o.
Transfira a mistura para uma batedeira, acrescente a gelatina e misture
até que esfrie. Bata o creme de feno
a velocidade média e vá juntando
gradualmente ao ovo. Transfira o parfait para um saco de pasteleiro, faça
moldes cilíndricos de 2cm e leve-os
ao congelador. Corte o parfait em
círculos de 1cm de grossura.
Ferva água e junte-lhe mel. Retire
do calor, acrescente rebentos de
camomila e faça uma infusão durante
10m. Reserve, guarde metade dos rebentos de camomila para decoração
e misture os restantes rebentos
ao caldo. Reserve e deixe arrefecer.
Tempere o caldo com sal, sumo
de limão e ácido cítrico.
Divída os morangos por quatro
pratos gelados. Cubra com metade
das ervas para servir. Acrescente cinco
círculos de parfait de feno e cubra com
as ervas restantes e rebentos de camomila. Termine com umas colheradas
de caldo e gotas de óleo de canola.

2

3

4

de Espanha, admite que ainda
está no começo da exploração da
cozinha nórdica. Conseguimos alguns minutos com o chef no lançamento do seu livro na nova Strand,
dentro da loja do Club Monaco na
Fifth Avenue, em Nova Iorque.
falámos sobre a alegria da comida
e como o café pode ser tão divertido de beber como o vinho.
Escreveu este livro também para se
lembrar a si mesmo porque decidiu
ser chef? Provavelmente foi mais pa-

PETER BRINCH

Com a ascensão dos chefs famosos
veio uma fome de entusiastas ávidos para espreitar as suas cozinhas
e o que se passa durante a
confeção de “grande” comida. E,
hoje em dia, dificilmente há uma
cozinha melhor que a do Noma,
em Copenhaga, votado o melhor
restaurante do mundo três anos
consecutivos e distinguido com
duas estrelas Michelin. O New
York Times apelidou a comida do
chef René Redzepi de “inteligente
e deliciosa”, mas não se fique por

aí: Lars Ulrich, dos Metallica, escreveu no prefácio do novo livro de
Redzepi “René Redzepi: A Work
in Progress”, que este era o Pablo
Picasso dos cozinhados. O livro
em três volumes – parte diário,
parte livro de receitas, parte nos
bastidores com fotografias tipo
Instagram – relata um ano na vida
do Noma. Grande parte é dedicada
às reflexões sobre a criatividade e
ao que motiva a inovação. Redzepi,
um estudante do muito saudoso
e na vanguarda da cozinha El Bulli,

ra me lembrar porque é que abri o
restaurante, como um projetivo para me divertir e com o objetivo de
tentar encontrar um sabor para a
região. Nunca foi intenção fazê-lo
para ganhar todos os elogios e louvores que acabou por ter. E agora
toda a gente parece dizer-nos que,
uma vez no topo, ficamos lá, não
nos mexemos, não mudamos.
E chegou mesmo ao topo. Não acho
que tenhamos chegado ao topo.
O verdadeiro topo ainda é o dia
em que consigamos falar verdadeiramente sobre que é o sabor da
região, sobre aquilo que cozinhamos. E, nesse cenário, é como se
fôssemos crianças. Podemos ter
dez anos de restaurante, mas no
desenvolvimento de uma cozinha

4 pessoas
20 morangos
1 folha de gelatina
65g gemas
45g açúcar
30g trimoline (açúcar invertido)
250g creme de feno (ver livro)
250g água
22g mel
15g rebentos de camomila
sal
sumo de limão
ácido cítrico
Guarnição. Manjerona, orégão,
erva-doce; raminhos, óleo de
canola, flores

regional, da qual fazemos parte,
somos bebés, recém-nascidos.
O que quer que as pessoas percebam
sobre a cozinha nórdica? A comida

nórdica tem a ver com a cozinha
de onde se está, isso é a parte
especial, termos cozinhado num
sítio onde as pessoas não achavam
ser possível cozinhar. E fizemo-lo,
por isso acho que há aqui uma
pequena mensagem: a comida
tem lugar seja onde for.
Acabou de reformular o programa de
café do Noma – os empregados foram
especialmente formados num método de derramar sobre o preparado.
Porquê? O café é sempre o acrésci-

mo para muitos restaurantes. E
apesar de acharmos que lhe dávamos alguma atenção, assim que
pesquisámos em profunidade, percebemos que não éramos tão peritos como com o vinho, ou com as
entradas, ou os pratos principais,
ou os digestivos. E agora mudou
especialmente a equipa de serviço
– de repente, estão a cozinhar
alguma coisa. É mesmo qualquer
coisa. Por isso, não é apenas mais
delicioso, como a equipa também
é melhor e mais coesa porque
dizem “vamos, cozinha qualquer
EVA KIA, MWN
coisa todos os dias.”
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Suíça

Proposta de lei devido a
referendo no final do ano
O governo suíço marcou para o final
deste ano a apresentação de uma
proposta de lei para aplicar as disposições do referendo de domingo
para limitar a imigração, aprovado
por 50,3% dos eleitores suíços.

Ucrânia

PM defende reformas
O primeiro-ministro (PM) ucraniano
em funções admitiu ontem a
necessidade de fazer uma série
de reformas para acabar com a crise
no país. Entre as prioridades, Serguei Arbuzov apontou a estabilização orçamental, ou a erradicação da
corrupção na administração pública.

Mais de um terço adere a ideias da Frente Nacional
Mais de um terço dos franceses (34%) afirmam aderir “às ideias da Frente Nacional (FN, partido de extrema-direita)”,
número que tem aumentado constantemente nos últimos anos, indica uma sondagem divulgada ontem. Era de 22%
em 2011, quando Marine Le Pen assumiu a presidência do partido criado pelo seu pai, Jean-Marie Le Pen, subiu para
os 31% em 2012 e atingiu os 32% em 2013. Mas 59% dos franceses discordam das ideias da FN. © GETTY IMAGES

RCA. “Limpeza
étnica” de
muçulmanos
Uma “limpeza étnica” de muçulmanos está a acontecer na zona ocidental da República Centro Africana
(RCA) desde o início de janeiro, revelou ontem um relatório da Amnistia
Internacional. Em 2013 a coligação
Séléka, de maioria muçulmana, derrubou o governo do país maioritariamente cristão, desencadeando
uma espiral de violência sectária,
que já causou milhares de mortos.

Rússia. Milhares
estão na prisão sem
nenhuma razão legal
Milhares de russos estão presos
“sem nenhuma razão legal” e nos
últimos três anos 14.261 pessoas
foram perseguidas de forma ilegal,
reconheceu ontem o procurador-geral da Rússia, Iuri Tchaika.
Mais de 4.600 pessoas foram interrogadas e detidas de forma ilegal
no mesmo período, acrescentou
perante os deputados da Duma, a
câmara baixa do parlamento russo.

EPA

Violência
sexual é comum
Estudo. Uma em cada 14 mulheres já foi, pelo menos uma
vez, vítima de abuso sexual por parte de alguém que não
o seu parceiro, revela um estudo realizado em 56 países.
O trabalho, publicado ontem na The
Lancet, sugere que a situação varia
muito de país para país, com a taxa
de mulheres vítimas de abusos a
atingir 20% na região central da África subsaariana. Mas, em média, 7,2%
das mulheres com 15 anos ou mais
afirmam ter sido atacadas sexualmente pelo menos uma vez na vida.
“Descobrimos que a violência
sexual é uma experiência comum
para as mulheres em todo o mundo,
e em algumas regiões é endémica,
atingindo mais de 15% em quatro
regiões. No entanto, as variações
regionais precisam de ser interpretadas com cautela devido às diferenças na disponibilidade dos dados

e nos níveis de denúncia”, explicou
Naeemah Abrahams, do Conselho
de Investigação Médica da África do
Sul, líder do trabalho com colegas
da Escola de Higiene e Medicina tropical de Londres e com a Organização Mundial da Saúde. Após procurar estudos publicados entre 1998 e
2011, com dados sobre a prevalência global de violência sexual, os
cientistas identificaram 77 estudos
válidos, recolhendo dados sobre 412
estimativas em 56 países.
Os autores sublinham que estes
dados deverão subestimar a verdadeira magnitude do problema por
causa do estigma e da culpa associada à violência sexual.

Cancro da mama
As mamografias anuais preventivas
de mulheres entre 40 e 59 anos não
reduzem a mortalidade por cancro
da mama mais do que os exames
físicos ou cuidado habitual.
• Um estudo publicado ontem pelo
British Medical Journal revelou também que 22% dos cancros detetados
por mamografia eram na realidade
inofensivos e não teriam causado
sintomas ou a morte das pacientes.
• A investigação levada a cabo
por uma equipa do Estudo Nacional
de Mamografias do Canadá num
período de 25 anos mostrou que
uma em cada 424 mulheres que
se submeteram a mamografias foi
vítima de um sobrediagnóstico.
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Previsão de procura
revista em alta

$108,34
(+0,15%)

Euribor 6m

0,390
(-0,26%)

Para 2013, a organização reviu em alta
ligeira a procura de petróleo para 89,99
milhões de barris por dia. © GETTY IMAGES

Uma frase que resume uma geração
que viveu uma era
de prosperidade laboral e que agora se
vê a braços com a
rejeição do mercado de trabalho.
Fazendo fé nas oportunidades de
emprego publicadas, existe uma
idade limite para se trabalhar. Os
35 anos serão esse limite, a partir
daí, alguém que se encontre
em situação de desemprego terá
grandes dificuldades em voltar à
vida ativa. Não porque seja mais
caro ao empregador ou sequer
menos competente, esse limite
é imposto por um preconceito
social que desconfia do que não é
novo e onde a palavra experiência é apenas um conceito vazio.

PUB

O dia a dia
dos mercados
Petróleo

Económico) registarão uma contração da procura de petróleo de 0,13
milhões de barris por dia em 2014,
uma estimativa melhor que a do
mês precedente, quando a OPEP
previa uma quebra de 0,19 milhões
de barris por dia.
O aumento de 1,09 milhões de
barris por dia entre 2013 e 2014 da
procura mundial de petróleo será
uma vez mais sustentado pelos países emergentes, incluindo a China,
cuja procura deverá aumentar 0,34
milhões de barris por dia em 2014
para 10,40 milhões de barris por dia.
Este aumento está em linha com
o previsto entre 2012 e 2013 (mais
0,33 milhões de barris por dia).

Novo para a
reforma, velho
para o trabalho
PEDRO TUNA
ADMINISTRADOR ROOMDIMENSIONS

Petróleo. A OPEP reviu ontem em alta as estimativas da procura mundial de petróleo para 2014, graças a uma recuperação
mais acentuada da atividade económica dos países da OCDE.
A Organização dos Países Exportadores do Petróleo (OPEP), que fornece cerca de 35% do petróleo mundial, estima que a procura mundial
de petróleo atinja 90,98 milhões
de barris por dia, ou seja mais 0,08
milhões de barris por dia que a anterior estimativa de janeiro.
“A recuperação económica dos
EUA continua com uma dinâmica
melhor que o previsto”, explica
a OPEP no relatório mensal, citado
pela agência Lusa, sublinhando a
continuação da “lenta recuperação”
dos países da Zona Euro, com “um
fraco ritmo de crescimento”.
Os países da OCDE (Organização
de Cooperação e Desenvolvimento

Mercado Puro

Psi-20

6.985,42
(-0,41%)

Euro para:
Dólar 1,359; Libra 0,819; Real 3,292

Inglaterra

Revisão de subida em alta
O Banco de Inglaterra reviu ontem
em alta a taxa de crescimento económico do Reino Unido para 3,4%
em 2014 – a anterior era de 2,8% –
e anunciou uma estimativa para
a taxa de desemprego de 7%.

CTT. Decisão sobre
Banco Postal só com
nova administração
O presidente dos CTT garantiu ontem que ainda não há decisão sobre a criação do Banco Postal e
que tal só acontecerá depois de
escolhida a administração, o que
terá lugar numa assembleia-geral
específica, cuja data ainda não
está marcada.
“Desde a privatização não há
evolução, o que anunciámos na
altura é a mesma informação que
temos hoje, ou seja, que o Banco de
Portugal concedeu as autorizações.
Ainda não temos mais informação”, disse Francisco Lacerda, citado pela agência Lusa.
Além disso, adiantou, ficou decidido que o assunto “seria estudado
e ponderado” e a decisão tomada
“nunca antes do novo conselho [de
administração] entrar em funções”.

Toyota
Contratos

Recolha de 700 Prius
A Toyota vai recolher em Portugal
730 automóveis do modelo Prius
híbrido, para atualizar o sistema
de software, uma vez que este pode
parar o veículo em andamento.

625
Os portugueses vão poder, a partir de março, fazer
contratos com a EDP para o mercado liberalizado
de eletricidade e gás nas 624 lojas dos CTT no País. O
protocolo entre as duas empresas foi assinado ontem.
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CULTO

Ócio Criativo com...

Ana Matos
aka Capicua
MIGUEL REFRESCO

Um disco:
“‘Movimento’, de Aline Frazão. Um disco
suave de uma mulher
forte, que prova que
o sotaque mais doce da língua portuguesa nasce algures na viagem
entre África, Portugal e Brasil.”

Um livro:
“‘A mulher de trinta
anos’ de Honoré
de Balzac . É o elogio
maior da maturidade
feminina ou uma espécie de livro de autoajuda oitocentista para mulheres do séc. XXI com
síndroma de Peter Pan (como eu)!”

Um filme: “‘Moonrise
Kingdom’, de Wes Anderson. Um filme delicado sobre o primeiro
amor – com tudo de
ingénuo, épico e cómico que esse sentimento primitivo
e sôfrego de ‘sermos feitos um para
o outro’ acarreta sempre, principalmente quando somos um pouco
esquisitos e nos sentimos sós.”

Nuno Rebelo fundou os Mler Ife Dada em 1984. Anabela Duarte juntou-se em 1986. Tocaram até 1990. Agora regressam para celebrar três décadas. © DR

Celebrar 30 anos
dos Mler Ife Dada
Música. O arrojo foi uma das principais marcas na carreira dos
Mler Ife Dada. A linguagem eletro-jazzística de Nuno Rebelo
e Anabela Duarte celebra 30 anos com um concerto no CCB.
Durante os anos 80, numa época de
tanta exploração sonora em Portugal, houve uma banda que sobressaiu, de uma forma mais experimental e colorida no meio do
panorama: não era rock, não era
punk, não era “pós-qualquer-coisa”.
“Quando nos perguntavam o que fazíamos, eu respondia, na brincadeira: etnorockeletrojazzpop”, lembra
Nuno Rebelo, fundador, guitarrista
e compositor dos Mler Ife Dada.
Trinta anos depois, os Mler Ife Dada
– Nuno voltou a juntar-se à vocalista
Anabela Duarte – regressam ao
palco para celebrar o aniversário
com canções marcantes.
A dupla estará amanhã à noite no
Centro Cultural de Belém (CCB), em
Lisboa, a partir das 21h. A ideia deste concerto de celebração começou
a ser desenhada há cerca de dois
anos. Nuno Rebelo estava de férias
quando um amigo produtor de
eventos lhe lançou o desafio durante um jantar. “Sugeriu-me fazer um
espetáculo de reunião dos ‘Mler Ife’,
por ocasião dos 30 anos. A proposta

ficou por ali, mas um ano depois,
escreveu-me um email a saber se
sempre estava interessado”, explica
o músico. “Falei com a Anabela e a
ideia pareceu-nos ótima.”
Para já, a intenção de Nuno e
Anabela é divertirem-se à grande
a recordar temas – alguns com mais
de 25 anos – como “Zuvi Zeva Novi”,
“L’Amour Va Bien, Merci” ou “À
Sombra desta Pirâmide”. “Não há
tempo nem espaço para experimentar coisas novas. Mas não sabemos o
dia de amanhã”, diz Nuno Rebelo,
deixando “em aberto” um novo disco ou trabalho de originais. “Hoje,
enquanto músicos, abordamos muito mais o canto lírico, o cabaret,
o fado… todas as nomenclaturas.
O Nuno é guitarrista, eu sou cantora. E com isso chegamos a todos
esses géneros”, diz Anabela Duarte.
O concerto de amanhã vai intitular-se “Pintar Um Vai Vem”. Nuno e
Anabela contam que as canções estão “a ficar mais expandidas”. Anabela conta que “há arranjos novos,
mas quem gostou das músicas não

se vai sentir defraudado”, uma vez
que nada foi mudado radicalmente.
“A parte das teclas está é muito mais
desenvolvida do que aquilo que era.
Por outro lado, vai haver um trio de
sopros que vai expandir aquilo que
havia com o clarinete de baixo; e
um trio de cordas, que também não
havia na altura. Mas mantém a essência dos Mler Ife Dada”, defende.
Em palco, os “Mler Ife” contam
com alguns músicos e amigos a ajudar a fazer crescer a sua música:
Francisco Rebelo (Cool Hipnoise,
Orelha Negra) no baixo, Filipe Valentim (Rádio Macau, Wordsong)
nos teclados e Samuel Palitos (Censurados, A Naifa) na bateria. E com
a promessa de um CCB lotado: “Há
muita gente nova que está a começar a redescobrir o nosso trabalho.
Essa é uma das vantagens da Net e
BRUNO MARTINS
das redes sociais.”

Categorias

“Quando nos perguntavam
o que fazíamos, eu
respondia, na brincadeira:
‘etnorockeletrojazzpop’”
Nuno Rebelo,
guitarrista e compositor dos Mler Ife Dada
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Black Bombaim e La La
La Ressonance juntos
As bandas de Barcelos Black
Bombaim e La La La Ressonance
editam, a 24 de fevereiro, o disco
conjunto “BBLLLR”. “Depois
da experiência ao vivo no festival
Milhões de Festa, as duas bandas
foram a estúdio gravar um vinil”,
lê-se no comunicado de imprensa.
O primeiro tema do novo trabalho
chama-se “Kin” e pode ser ouvido
em bblllr.com.

Exposição

Dinossauros no
Pavilhão de Portugal
Uma exposição interativa intitulada “Planeta Dinossauro”, com
2.500 metros quadrados, vai
estar patente de amanhã até 18
de maio no Pavilhão de Portugal
do Parque das Nações, em Lisboa.
A exposição conta com 30
dinossauros – réplicas à escala
1/1 dos animais que habitaram
a Terra há 65 milhões de anos.

Mais dinheiro no
apoio ao cinema
Concursos. O secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto
Xavier, anunciou ontem que os concursos públicos de apoio
ao cinema e audiovisual para 2014 abrirão em março.
O Governo revelou ainda que
os concursos públicos vão contar
com 14,9 M€, um valor que representa um aumento de 4,8 M€ em
relação ao orçamento que o Instituto do Cinema e Audiovisual
(ICA) tinha para aplicar no concurso de 2013 (10,1 M€).
Falando aos deputados na Comissão Parlamentar de Educação,
Ciência e Cultura, Jorge Barreto
Xavier falou numa “revolução”
no que toca ao futuro do financiamento do setor do cinema e do
audiovisual, elencando diferentes
apoios. Explicou que os concursos
do ICA estão assegurados (os de
2014 e também os de 2013) porque “entraram nos cofres do Esta-

do” 9,8M€ referentes à cobrança
coerciva de uma taxa inscrita na
lei aos operadores de televisão por
subscrição Zon/Optimus, Meo/PT,
Cabovisão e Vodafone. Dessa cobrança falta ainda pagar cerca
AGÊNCIA LUSA
de 1 M€.

Satisfação

“Há condições para obter
um resultado que beneficia
o cinema e o audiovisual e que
vai permitir ao cinema continuar
a sua atividade com montantes
adicionais aos montantes
anteriores” Jorge Barreto Xavier

Filmes.
Portugal em
peso no ‘Fantas’
A 34.ª edição do Fantasporto, entre
28 de fevereiro e 9 de março, vai
contar com 53 filmes portugueses,
sendo, segundo a organização, a
primeira vez que Portugal está
representado em todas as secções.
Dos 53 filmes portugueses, dois
são longas-metragens: “O Espinho
da Rosa”, de Filipe Henriques, e
“Pecado Fatal” de Luís Diogo,
este último a concorrer na Semana dos Realizadores.

Festival. Celebrar
Variações no RiR
O músico António Variações, que
completaria 70 anos em 2014, vai
ser homenageado a 31 de maio no
Palco Mundo do Rock in Rio-Lisboa.
A direção artística da iniciativa
vai estar a cargo do cantor e compositor Zé Ricardo e terá curadoria
do jornalista Nuno Galopim.
PUB

“

Sabem que mais? Que se f*da
tudo! Que se f*da o homem,
que se f*dam os Imagine Dragons,
os Grammy e tudo o mais”

O líder dos Queens Of The Stone Age, Josh Homme, mostrou, em concerto,
que não esqueceu a noite dos Grammy, depois de lhe terem cortado a atuação e os Imagine Dragons vencerem Melhor Performance Rock. © GETTY IMAGES

PEQUENOS ANÚNCIOS

COBRIMOS
QUALQUER OFERTA!

PAGAMOS O VALOR MÁXIMO
Á
COMPRAMOS

OURO E PRATA
ESTAMOS ABERTOS O ANO INTEIRO

Segunda a Sexta das 9h às 19h • Sábados das 9h às 13h
Avenida António Augusto de Aguiar, 181
(próximo do El Corte Inglês e Praça de Espanha)

Tel.: 21 386 87 03 • Tel.: 96 194 96 01

Problemas Bancários?
A Multicredit
it
ANÁLISE
GRÁTIS
tem a Solução
ão
o
ideal para si!!

MULTICREDIT

www.lxmulticredit.com

Faça o seu Crédito:
• Empresarial • Habitação EX: 5.000€ - 100,47 em 60M total 6,628€
Taxa de Juro 11,25 TAEG 17,9
• Pessoal EMPRESA REGISTADA PARA O DEVIDO EFEITO

COMPRO
Coleções de Moedas, Notas e Selos
Recheio de Casas
(Antiguidades)
Garrafas de Whisky e Aguardentes
Peças em Prata
Relógios Pulso/Bolso

916 228 770

os
Avaliam
lio
ao domicí

210937078
211 310 381
911 085 507
968 851 452
915940825

ARRENDAMENTO PROCURA
T1, T2, T3 com e sem móveis em zonas
nobres de Lisboa: Campo de Ourique, Estrela,
Baixa-Chiado, Lapa a parr de 700€ por mês.
IN'S Lisboa
Tel: 213 863 057 Tlm: 912 671 060
Email: jorgefprospero@inslisboa.pt * Site: www.ins.pt

CRÉDITOS

MEDI FINANCE
A GARANTIA DO SEU CRÉDITO…
RESPOSTA NA HORA!!!

COM/SEM PROBLEMAS BANCÁRIOS
EMPRESA REGISTADA / ANÁLISES GRATUITAS

geral.mediﬁnance@sapo.pt
213 150 620 / 962 491 939 / 915 789 254
Ex: 5000€ = 63,61€ - 120 meses TAEG: 13,5% - Taxa Juro: 8,75% = 7.633,20€
Med. Indep. Cred. Concedido p/ Entidades Autoriz.

Cultura e Formação Proﬁssional
Procuras trabalho?
Os nossos cursos garantem o teu futuro.
Seguimos três princípios fundamentais:

 Estágio garantido
 Cursos rápidos
 Preços reduzidos

CURSOS EM TODO O PAÍS
Assistente de Higienista Oral

Drenagem Linfática

10 meses + 160 horas de estágio

4 meses + 80 horas de estágio facultativo

Insc. 60€
Mens. 150€

Auxiliar de Acção Educativa
6 meses + 160 horas de estágio facultativo

Insc. 50€
Mens. 135€

Ligaduras Funcionais
16 horas

Insc. 60€
Mens. 150€

Técnico Auxiliar de Geriatria
6 Meses + 160 horas de estágio facultativo

Insc. 50€
Mens. 135€

Unhas de Gel - OFERTA
Manicure e Pedicure

Insc. 160€
Mens. 100€

Depilação/Epilação
5 meses + 80 horas de estágio facultativo

Insc. 100€
Mens. 100€

Auxiliar Técn. de Lab.
e Análises Clínicas
7 meses (112 horas)

Insc. 60€
Mens. 155€

Técnico Auxiliar de Ótica
Ocular
8 meses + 160 horas estágio

Insc. 50€
Mens. 140€

4 meses + 80 horas de estágio facultativo

Shiatsu

Insc. 150€
Mens. 100€

4 meses + 80 horas de estágio facultativo

Insc. 60€
Mens. 140€

Contactos: 962 997 471 - 914 456 545 - 211 308 861

geral@culturaeformacaoproﬁssional.com
www.culturaeformacaoproﬁssional.com
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Horizontais: 1. Género de moluscos acéfalos hermafroditas

Palavras cruzadas

que vivem encerrados numa concha bivalve. Cair neve.
2. 21.ª letra do alfabeto grego. Fêmea do cavalo. Eiró. 3. Pessoa
ou coisa de género feminino de que se fala. Globo. Aquelas.
4. Sujo de gordura. 5. Rotação. Secreção das mucosas.
6. Expressão que se diz. Abertura na terra. 7. Qualquer corpo
esférico. Bruni. 8. Que ou o que admira. 9. O espaço aéreo.
Metal precioso de cor amarela, dúctil e maleável. Além disso.
10. Dotes naturais. Contr. da prep. de com o adv. ali. Medida
itinerária chinesa. 11. Azeitona. Limpar, esfregar com areia ou
outro pó.

Fantasia
Quando os funcionários dos
operadores de transportes fazem
greve e paralisam sabem que
estão unicamente a prejudicar os
passageiros. Contam com a revolta
destes, porque já pagaram e depois
andam a pé. Pretendem que os
lesados manifestem solidariedade
para com os grevistas e ainda se dirijam às administrações a defender
os interesses dos trabalhadores de
braços caídos. Ora esta é uma fantasia. Ao invés de serem os contestatários a enfrentar olhos nos olhos os
patrões, remetem para os utentes
a corajosa missão. E como se a
rapaziada dos transportes parasse
sempre que os trabalhadores de
outras áreas reclamassem nos seus
empregos... Já não será fantasia
(aconteceu em tempos idos) os
funcionários adotarem como forma
de luta a não cobrança de bilhetes.
E durante as greves de transportes
os utentes disporem de alternativas
gratuitas. Será que prejudicar os
passageiros não poderá passar
a fantasia?
ARISTIDES TEIXEIRA

Verticais: 1. Respiração acelerada, ruidosa ou difícil. Clamor.
2. Armazém em forma de torre para substâncias sólidas. Contr. da
prep. de com o art. def. o. Relação. 3. Terra ou rocha composta de
silicato de alumínio hidratado. Forma antiga de mim. 4. Mulher
acusada de um crime. Sugerido. 5. Presságio. Substituição.
6. Bramido de certas feras. Fogueira onde se queimam cadáveres.
7. Planta crucífera de raiz carnuda, branca, arredondada ou
pontiaguda. Parte do perianto da flor constituída pelas pétalas.
8. O que se dá aos pobres por caridade. Caminhar. 9. Assisti.
Aparelho auditivo. 10. Altar cristão. Cálcio (s.q.). Ourela.
11. Rosado. Atraiçoar.

Sudoku

•••••

Solução cruzadas

Horizontais: 1. Ostra, Nevar. 2. Fi, Égua, Iró. 3. Ela, Orbe, As.
4. Gorduroso. 5. Giro, Muco. 6. Dito, Cova. 7. Bola, Poli.
8. Admirador. 9. Ar, Ouro, Ora. 10. Dom, Dali, Li.
11. Oliva, Arear.

Metro Portugal Arruamento B à Rua José Maria Nicolau,
nº3 1549-023 LISBOA - PORTUGAL

Correio do leitor

Verticais: 1. Ofego, Brado. 2. Silo, Do, Rol. 3. Argila, Mi. 4. Ré,
Ditado. 5. Agouro, Muda. 6. Urro, Pira. 7. Nabo, Corola.
8. Esmola, Ir. 9. Vi, Ouvido. 10. Ara, Ca, Orla. 11. Róseo, Trair.

Ficha técnica

LAZER | 13

Solução sudoku
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Arsenal teve armas
de pólvora seca
Futebol. “Gunners” empataram sem golos com o Man. United
e desperdiçaram a hipótese de voltar à liderança da Liga.
Apesar de a formação de Manchester estar irreconhecível esta época, a equipa do Arsenal não aproveitou o momento e cedeu um
empate caseiro que a mantém no
segundo posto da Premier League,
a um ponto da liderança ocupada
pelo Chelsea. Os “blues” de José
Mourinho, recorde-se, cederam
um empate na terça-feira no terreno do West Bromwich Albion.
Bem melhor nesta 26.ª jornada
fez o Liverpool, que foi a Londres
derrotar o Fulham, por 3-2, graças
a um golo de penalty de Gerrard,
aos 90 minutos. Antes, marcaram
para os “reds” Sturridge e Coutinho. Os tentos do “lanterna ver-

John Terry fora da seleção
O selecionador inglês, Roy Hodgson,
fechou a porta ao regresso do defesa
do Chelsea, John Terry, que atravessa
um bom momento de forma, à seleção inglesa, da qual se retirou em
2012. “A porta não está aberta porque ele próprio se retirou. Até prova
em contrário, a situação é esta, retirada é retirada. Respeitamos a decisão dos jogadores, e seguimos em
frente”, afirmou. Terry retirou-se
após a suspensão por 4 jogos da
Federação inglesa, por comentários
racistas dirigidos a Anton Ferdinand.

melha” foram da autoria de Kolo
Touré (n.p.b.) e Richardson.
Refira-se que o médio português de 21 anos João Carlos, formado no Sporting, sentou-se pela
primeira vez no banco de suplentes do Liverpool, que está em 4.º
lugar na competição.
Já no St. James’ Park de
Newcastle, o United local foi derrotado pelo Tottenham por 4-0.
Adebayor bisou. Paulinho e Chadli
também marcaram para os
“spurs”, que ocupam o 5.º lugar.
Quanto aos encontros Man.
City-Sunderland e Everton-Crystal
Palace foram adiados devido ao
mau tempo que se está a fazer sentir em Inglaterra. Os “citizens” estão em 3.º lugar na classificação, a
três pontos do Chelsea, mas com
LUÍS CARMO
menos um jogo.

Sporting

Bruno de Carvalho tem
“orgulho” da equipa
O presidente leonino, Bruno de
Carvalho, elogiou ontem a equipa.
“Tenho muito orgulho nos meus
jogadores, tenho muito orgulho
em Leonardo Jardim e tenho
a certeza do trabalho sério que
realizam todos os dias”, escreveu
na sua página de Facebook.

Luís Figo

“[O Benfica]
é a equipa mais
favorita, mas isto
no futebol muda
de um dia para
o outro e ainda
falta muito tempo”

FC Porto

Fernando, Maicon
e Quaresma treinaram
Maicon, Fernando e Quaresma
treinaram ontem sem limites no
FC Porto, que prepara o jogo com o
Gil Vicente, da 19ª ronda. Segundo o
site portista, Carlos Eduardo fez trabalho de ginásio, como Alex Sandro
e Defour. Mangala esteve ausente
para assistir ao funeral do pai.

Palavras do ex-futebolista internacional, em Matosinhos, no final
da cerimónia em que a sua
fundação e a Associação Salvador
entregaram uma cadeira de rodas
de posicionamento a Pedro Smith,
13 anos, que tem uma deficiência
motora e paralisia cerebral.
GETTY IMAGES

Canadianas derrotaram arquirrivais
MANUEL ARAÚJO

As seleções femininas de hóquei no gelo dos Estados Unidos e Canadá
defrontaram-se ontem nos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, Rússia,
numa partida ganha pela formação canadiana (3-2). Também ontem,
no mesmo Grupo A, a Finlândia bateu a seleção da Suíça (4-3). © EPA
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Jorge Jesus foi multado
O técnico do Benfica, Jorge Jesus, vai
pagar €25.000 a “duas instituições
de solidariedade social” e €500 ao
agente da PSP por si agredido após
o V. Guimarães-Benfica. Segundo a
Procuradoria Distrital do Porto, Jesus
paga o valor para garantir a suspensão do processo movido contra si
pelo Ministério Público, que será arquivado se o técnico pagar as multas
e não reincidir neste tipo de crime.

Basquetebol

Fafe já tem programa
O sorteio realizado ontem em Fafe
ditou o seguinte programa para a
final a oito da Taça de Portugal, que
vai decorrer no Multiusos daquela
localidade, entre 13 e 16 de março.
13 de março: (1) V. Guimarães-CAB
e (2) Barcelos-Benfica; 14 de março:
(3) Galitos-Algés e (4) Illiabum-Dragon Force; 15 de março: Venc. jogo
1-Venc. jogo 2; Venc. jogo 3-Venc.
jogo 4: Final. A final é a 16 de março.

“Schumi” pode
ter pneumonia
F1. Ex-piloto alemão Michael Schumacher está em coma e, a
confirmar-se a doença, fica com a saúde ainda mais fragilizada.
A informação foi avançada ontem
pelo jornal alemão Bild. O porta-voz da família Schumacher, Sabine
Kehm, reagiu, afirmando “não comentar especulações”. Caso o ex-piloto de Fórmula 1, de 45 anos, tenha
contraído a doença respiratória, isso
vai dificultar a sua recuperação e saída do coma induzido – é que uma
pessoa com pneumonia “recebe menos oxigénio do que o normal”, conta o médico Heinz Peter Moecke.
Moecke explica que uma pneumonia é mais perigosa para Schumacher porque o alemão “não pode
tossir devido ao tubo que tem na
traqueia”, ao contrário de uma pessoa saudável, que “tosse ou engole
várias vezes por minuto e sem perceber está a proteger os pulmões.” L.C.

Futebol. Águias
têm calendário
apertado para
‘meias’ da Liga
Caso o Benfica avance até às
“meias” da Liga Europa, como na
época passada, não terá disponibilidade para disputar a meia-final da
Taça da Liga, com FC Porto ou Sporting. O Benfica está a disputar a Liga
Europa, a Taça de Portugal e o campeonato e há pelo meio uma data
FIFA, para particulares de seleções.
Se as águias vencerem as três próximas eliminatórias da Liga Europa
não poderão jogar o acesso à final da
Taça da Liga antes de 26 de abril, dia
previsto para o último jogo da prova.

Hoje à noite

19h45
Schumacher está internado no Hospital de
Grenoble, França, desde 29 de dezembro,
após uma queda a fazer esqui. © GETTY IMAGES

de hoje (TVI) é a hora de início do Rio Ave-Sp. Braga,
a primeira meia-final da Taça da Liga. Na outra “meia”,
o Benfica vai defrontar o rival FC Porto ou Sporting,
consoante a decisão da Comissão de Disciplina da FPF.
PUB

PUB

