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A Câmara de Loures anunciou que os novos Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos
(SIMAR), que vão servir aquele município e o de Odivelas, estarão a funcionar em pleno em outubro.
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NOVA INTERMUNICIPAL
COMEÇA EM OUTUBRO

EM DEZ
SEGUNDOS

JOSE SENA GOULAO/LUSA

LISBOA

Computadores
para alunos do
ensino básico
O presidente da Junta de
Freguesia da Estrela, Luís Newton,
vai entregar72 computadores
DUO aos alunos da Escola do
1º Ciclo do Ensino Básico nº 72,
no dia 25 de setembro pelas 14h.
Esta medida é um projeto
da junta de freguesia para
modernizaras salas de aula.
PORTAL VIVA
Trabalhadores contestam concessão do serviço aos privados, afirmando que irá degradar o serviço prestado

Metro de Lisboa
para todo o dia
Greve de 24 horas dos
trabalhadores provoca
a suspensão do serviço
desde as 23h de ontem
até às 00h15 de amanhã.
DIOGO MARCELO
diogomarcelo@destak.pt

O Metropolitano de Lisboa tem
o seu serviço suspenso entre
as 23h00 de ontem e as 00h15 do dia
26 de setembro, sexta-feira.
Em causa está uma greve de 24 horas convocada por várias organizações sindicais, que contestam a con-

cessão do serviço aos privados, que
veem como uma degradação do
serviço prestado aos clientes e das
condições de trabalho dos próprios
trabalhadores.
Segundo Anabela Carvalheira, da
Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans),
os trabalhadores contestam, além
da concessão, a precarização e a
redução dos postos de trabalho.
Recorde-se que estaparalisação foi
anunciada a 10 de setembro, dia em
que os trabalhadores da transportadora cumpriam uma greve parcial.
Para compensar esta situação, a Carris vai efetuar, entre as 06h30 e as

A Carris vai reforçar
carreiras de alguns
autocarros, para
compensar os utentes
lesados pela greve
20h30 do dia de hoje, um reforço
de algumas carreiras de autocarros,
designadamente da 726, 736, 744 e da
746.

Transportes do Barreiro param
No dia 31 de outubro, também os
Transportes Coletivos do Barreiro
vão realizar uma greve de 24 horas,
exigindo o pagamento de verbas.

Carregar
passes para
colaboradores
A OTLIS, a partir do Portal
VIVA, disponibiliza um novo
serviço Web a empresas
e entidades para carregamento online de passes e
zapping de transportes públicos aos seus colaboradores.
Os trabalhadores podem
carregar os seus passes
com acesso ao portal VIVA.
QS TOP 50 UNDER 50

Nova de Lisboa
nas melhores
universidades
A Universidade Nova de Lisboa
está entre as melhores universidades jovens de todo o mundo,
afirma o ranking QS Top 50
under 50, que classifica as
50 melhores universidades
de todo o mundo, que tenham
menos de 50 anos de existência.

Câmara de Loures quer Hospital Plano de Urbanização de
Beatriz Ângelo no Estado
Alcântara promete melhorias
ACâmara de Loures aprovou uma
moção a exigir a entrega da gestão
do Hospital Beatriz Ângelo ao Estado, alegando a «instabilidade» vivida
na Espírito Santo Saúde (ESS), atual
detentora da unidade hospitalar. A

moção foi aprovada em reunião do
executivo municipal com os votos
favoráveis da CDU e do PS e com a
abstenção do PSD. Em causa estão
as recentes Ofertas Públicas de Aquisição (OPA) lançadas ao ESS.

Moradores e deputados municipais debateram terça-feira à noite o
Plano de Urbanização de Alcântara,
que tem sido desenvolvido, desde
2008, pela Câmara de Lisboa e que
prevê a construção de áreas de habi-

tação, escritórios e equipamentos.
Cerca de uma centena de pessoas,
entre moradores de Alcântara e
deputados de diferentes forças políticas, participaram no debate sobre
o Plano de Urbanização.
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Um total de 553 mil indivíduos portugueses espera emigrar ou ir trabalhar para fora do País nos próximos 12 meses,
o que representa 6,5% dos residentes no Continente com 15 e mais anos, revela um estudo da Marktest.

Salário mínimo
sobe para €505
JOSE SENA GOULAO/LUSA

Governo aumenta SMN
já a partir de 1 de outubro
e a Taxa Social Única
das empresas baixa
0,75 pontos.
PATRÍCIA SUSANO FERREIRA
pferreira@destak.pt

O Governo, a UGT, a CIP e a
CCP concordaram ontem em
subir o salário mínimo nacional
(SMN) dos atuais 485 euros para os
505 euros jáapartir dapróximaquarta-feira, dia 1 de outubro. Esta é a primeira subida do SMN nos últimos
quatro anos, umamedidaamplamen-

Governo teve de baixar TSU para
conseguir fechar acordo sobre SMN

te reivindicada desde 2010 pelas
principais frentes sindicais.
O novo SMN vai estar em vigor
durante 15 meses, ou seja, até ao final
de 2015, mas o acordo pode não ser
global, visto que a CGTP exige um
aumento do SMN para 515 euros
e outras confederações patronais já
defenderam que a atualização só
tenha lugar em janeiro de 2015.

Acordo dependente de TSU
Paraconseguir fechar o acordo, o Governo decidiu baixar a Taxa Social
Única(TSU) pagapelas empresas em
0,75 pontos, o que farácom que os patrões que são afetados pela subida do
SMN passem a ter uma TSU de 23%
ao invés da atual de 23,75%.
A solução deve implicar perdas de
receita imediata para os cofres públicos, mas há quem no Executivo de
Passos Coelho justifique que a medida pode trazer vantagens na redução
do desemprego e ao nível de estímulo à economia.

EM DEZ
SEGUNDOS
CGTP

Trabalhadores
«descartáveis»
Arménio Carlos considera que a
proposta do Governadordo BdP
de criarmecanismos de pré-reforma vê os trabalhadores mais
velhos como «descartávesis».
FISCALIDADE VERDE

Medida fiscal
não é neutra
O presidente da comissão para
a reforma da fiscalidade verde
reconhece que as alterações
propostas «não são neutras
para famílias e empresas».
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mil milhões de euros foi a redução do défice entre janeiro e agosto, o que representa uma
melhoria de €1.138 milhões face a julho e de €769 milhões face a igual período de 2013.
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DÉFICE PÚBLICO DIMINUI
1.138 MILHÕES EM AGOSTO

Adesão à
greve dos
enfermeiros
ronda 80%
A esmagadora maioria dos hospitais do SNS registou uma adesão dos
enfermeiros à greve acima dos 80%,
sendo que todos os hospitais públicos
estão acima deste valor à exceção
de quatro unidades: Vila Franca de
Xira, Pulido Valente e hospitais de
Águeda e da Covilhã.
De salientar que o balanço do turno da noite de terça para quarta-feira, quando arrancou a paralisação,
registou 87,7% de adesão ao protesto com o Hospital de S. Sebastião, em
Aveiro, a ser o mais afetado (99,2%).
Já em Lisboa, o Hospital de S. José
não contou com 171 dos 175 enfermeiros escalados para o turno da manhã
e no Porto, no Hospital de São João,
a greve foi da ordem dos 84,3%.
Os dados foram ontem revelados
pelo presidente do Sindicato dos Enfermeiros que considerou que a «forte adesão» é também uma resposta
ao Ministério da Saúde, que aludiu
a uma banalização das greves.
PEDRO NUNES/LUSA

SAÚDE, SEGURANÇA SOCIAL E SOLIDARIEDADE--------------------------------------

EM DEZ
SEGUNDOS
VÍTIMAS

A Justiça para
os miúdos
A Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV) apresentou ontem o site www.abcjustica.pt, com uma linguagem
clara e acessível, que pretende
«veicular junto da população
jovem (12-18 anos) informação
acerca do funcionamento do
sistema de justiça penal e dos
direitos das vítimas de crimes».

«Temos
apenas pouco
mais de 1%
de situações
de incumprimento
de qualidade
da água»
@Agência Lusa
JAIME BELO BAPTISTA
Presidente da Entidade
Reguladora das Águas

Oquesãoosfundosdepensõesequegarantiastêm osseusbeneficiários?
ENSINO SUPERIOR

M

uitas pessoas fazem poupanças durante a vida ativa, para fazer face
às necessidades que terão durante a reforma. Entre outras aplicações
possíveis, existem os chamados fundos de pensões. São um património
autónomo afeto à realização de um ou mais planos de pensões e/ou planos de saúde,
promovidos por pessoas coletivas em benefício dos participantes.
s receitas dos fundos são constituídas pelas contribuições — em dinheiro, valores
mobiliários ou património imobiliário — feitas pelos associados e pelos contribuintes; pelos rendimentos das aplicações que integram o património do fundo;
pelo produto da alienação e reembolso de aplicações do património do fundo; pela
participação nos resultados dos contratos de seguro emitidos em nome do fundo;
e pelas indemnizações resultantes de seguros contratados. A gestão do fundo tem em
vista a capitalização dos rendimentos produzidos e pode ser feita quer por sociedades
constituídas exclusivamente para esse fim (sociedades gestoras) quer por empresas
de seguros que explorem legalmente o ramo vida e se encontrem estabelecidas em
Portugal.

32 queixas de
praxes violentas

A

s fundos asseguram os seguintes benefícios aos associados ou participantes:
planos de benefício definido, quando os montantes das pensões dos beneficiários se encontram previamente estabelecidos, sendo as contribuições calculadas
ao longo do tempo por forma a garantir os pagamentos necessários; planos de contribuição definida, quando os benefícios são determinados em função do montante das
contribuições entregues e dos respetivos rendimentos acumulados. O montante do
benefício é desconhecido até à data da reforma; planos mistos, quando se conjugam
as caraterísticas dos planos de benefício definido e de contribuição definida.

O

WWW.DIREITOSEDEVERES.PT

Forte adesão à greve é resposta ao
Ministério que desvalorizou protesto

O Ministério da Educação recebeu 32 denúncias de abusos em
praxe, 18 das quais sob investigação, informou o secretário
de Estado do Ensino Superior.
As queixas referem-se a «situações diversas» em todo o País,
tendo sido denunciadas a partir
do e-mail que está disponível.

Presidente do Conselho de
Reitores abandona o cargo
OConselho de Reitores dasUniversidades Portuguesas anunciou ontem
a renúncia de António Rendas ao
cargodepresidentedesteórgão,tendo
agendado para14 de outubro aeleição
donovodirigente.Nomesmodia,orei-

tor da Universidade de Coimbra afirmou que asuainstituição foi forçadaa
apresentar um orçamento para 2015
que,«àpartida,éfictício»,jáquefoi«calculadocombaseemníveissalariaisque
o Tribunal Constitucional járecusou».
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PEDIDO ENVIADO
PGR deve ter recebido ontem

ATUALIDADE
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O pedido de esclarecimento de Passos Coelho à Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre as condições
em que desempenhou o seu mandato de deputado estava previsto seguir até ao fim do dia de ontem.

Ar com pouca qualidade
RUI MIGUEL PEDROSA/CM

A Deco analisou
23 escolas e nenhuma
passou com distinção.
Amianto é um problema.
CARLA MARINA MENDES
cmendes@destak.pt

Das 23 escolas onde a Deco
fezumaanáliseàqualidadedoar,
nenhuma passou no teste. A recolha
feita entre março e junho passados
revela a presença de amianto em 13
estabelecimentos de ensino, mas identifica problemas em todos, alguns
capazes de originar infeções.
Narevistadeoutubroda TesteSaúde,osespecialistasdaassociaçãodedefesadoconsumidorapontamodedoao

Do amianto a bactérias, o ar que as crianças respiram pode criar problemas

Agrupamento de Escolas de Peniche,
àsescolasbásicasNunoGonçalves(Lisboa),SãoJuliãodaBarra(Oeiras)eFernando Casimiro da Silva (Rio Maior),
onde as placas com amianto apresentavam«riscodelibertaremfibrasperigosas», defendendo-se a sua remoção
imediata.Algoque,segundoapresidente da Câmara de Rio Maior, já foi feito
nas escolas daquela cidade ribatejana.
Mas «as fibras de amianto não são o
úniconemomaisperigosodospoluentesdoar»,lê-senarevista.Aotodo,70%
dasescolasapresentaramníveiselevadosdepartículasfinasPM2,5edióxido
de carbono, em três foi ultrapassado o
valor legal para compostos orgânicos
voláteis e em nove havia níveis «preocupantes»decontaminaçãoporbactérias e fungos na origem de infeções.
PUB

06

QUINTA-FEIRA

ATUALIDADE

www.destak.pt

Portugal tem apenas 8,7% de mulheres em cargos de administração nas empresas, apresentando a
quinta pior prestação da União Europeia. A média europeia subiu 0,8 pontos percentuais para os 18,6%.

Operação
policial
inédita liberta
30 crianças

Cimeira sobre
clima da ONU
com «sinais
positivos»

Mais de mil pessoas foram detidas
e 30 crianças resgatadas a traficantes de seres humanos na sequência
de uma operação sem precedente
contra o crime organizado levada a
cabo em 34 países europeus, Portugal incluído. Segundo o serviço europeu de polícia Europol, «a operação
‘Arquimedes’ é um êxito na luta concertada contra as estruturas do crime organizado na Europa». Mais de
trezentas «ações individuais» foram
realizadas em mais de uma centena
de localidades europeias contra
setores do crime organizado como
o tráfico de seres humanos, o tráfico
de heroína e cocaína, o cibercrime
e a organização de imigração ilegal.

A Cimeira do Clima da ONU «contribuiu para aumentar o sentimento
de que a era dos combustíveis fósseis
está a chegar ao fim», considera a
Quercus, que acredita na possibilidade de um acordo climático global ser
assinado no próximo ano, emParis. A
cimeiraproduziu, diz aassociação ambientalista, «sinais positivos e angariou financiamento paraaação climática». Mas os problemas continuam.
De acordo com um estudo de investigadores dos EUA, Portugal, Itália,
Alemanha, Canadá e Reino Unido, as
correntes quentes oceânicas são responsáveispelocolapsodasplataformas
de gelo flutuantes, mas o aquecimento
da superfície do gelo também o é.

PUB

MAIS NO
MUNDO
MÉDIO ORIENTE

Polícia de Israel
em confrontos
Elementos das autoridades israelitas entraram em confrontos com
palestinianos que, na Esplanada
das Mesquitas de Jerusalém,
protestavam contra os judeus.
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HÁ MAIS MULHERES
NOS CARGOS DE CHEFIA

MUNDO

É preciso união,
diz ONU e NATO
Em dia de mais ataques contra
o Estado Islâmico, os secretários-gerais da NATO e da ONU
uniram-se face à necessidade
de «uma posição mais forte»
na luta contra o radicalismo islâmico. No mesmo dia, a polícia
australiana matou um «conhecido suspeito» de terrorismo.

VATICANO

Arcebispo detido
por pedofilia
O Vaticano colocou ontem em prisão domiciliária o antigo arcebispo
Wesolowski, acusado de pedofilia,
sendo o primeiro caso do género,
adiantou um porta-voz da Santa Sé.

EPA
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JOÃO SOUSA FORA
DE KUALA LUMPUR

A defender o título conquistado no ano passado, João Sousa acabou por ser eliminado na primeira ronda
do torneio ATP 250, que arrancou na Malásia, ao perder em dois sets com o alemão Benjamin Becker.

A bancada de Santos
INACIO ROSA/EPA

Novo selecionador vai
para a bancada (Ilídio
Vale estará no banco),
mas promete o Europeu.
JOÃO TOMÉ
jtome@destak.pt

Foi com sorrisos e emoção que
Fernando Santos apresentou-se
ontem,pelaprimeiravez,comoselecionador. O sonho do técnico que ensinou
aos gregos a palavra portuguesa «ganhar» realizou-se, finalmente, com
um contrato de dois anos e uma equipa técnica à prova do castigo de oito
jogos, ontem confirmado pela FIFA –
a Federação deverá recorrer para o
Tribunal Arbitral de Desporto.
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Fernando Gomes deu a camisola nacional a um emocionado Fernando Santos

«Há muita gente aos saltos de contente, o meu pai, a minha família.» Foi
assim que Fernando Santos começou
asuaconferênciadeimprensadescontraída. Sobre o castigo da FIFA: «não
vai influenciar a equipa». No banco
estará o veterano das Seleções Ilídio
Vale, que integra a equipa técnica, tal
como Fernando Justino, João Carlos
Costa e Ricardo Santos.
Confianteefeliz,Santosgarantiuque
Portugal vai estar no Euro 2016 e que
com ele «todos os jogadores passam a
contar»,incluindoDanny,RicardoCarvalhoouTiago.Oselecionadordisseter
recebidoumSMSdePauloBentoadesejar-lhe «a melhor sorte do mundo».

«Saída [de Bento] foi unânime»
Fernando Gomes admitiu que a decisão de afastar Paulo Bento foi «unânime» e aconteceu após conversa com
o selecionador, em que o próprio disse
não ter as «condições ideais» para
continuar. Já o castigo a Santos não
pesou na escolha.
PUB

EM DEZ
SEGUNDOS
MUNDIAIS DE CICLISMO

Nelson Oliveira
em sétimo no
contrarrelógio
O britânico Bradley Wiggins
sagrou-se ontem campeão
do Mundo de contrarrelógio
em Ponteferrada, Espanha.
Já o português Nelson Oliveira
esteve durante muito tempo
na liderança e acabou por
terminar a prova no sétimo
lugar. Tiago Machado foi 11º.
TAÇA DA LIGA

Viseu, União
da Madeira e
Covilhã em alta

Lopetegui
aposta tudo
na sua estreia
em clássicos
Sem rotatividade nem poupanças,
assimseráo FC Porto amanhãemAlvalade, na estreia de Julen Lopetegui
em clássicos entre ‘grandes’. «Vamos
apresentar os melhores jogadores e
queremos ser protagonistas perante
um adversário que vai exigir o máximo da nossa equipa», disse o técnico
basco, que destacou «o peso histórico
de um Sporting-FC Porto» e admitiu
esperar «um jogo bonito, exigente
e histórico». Sobre a liderança do
Benfica: «não olho paraaclassificação
e isso pouco importa nesta fase».
MANUEL ARAÚJO

A primeira mão do play-off
da Taça da Liga teve ontem
algumas surpresas, com a União
da Madeira a bater o Paços de
Ferreira (4-2), o Ac. Viseu a vencer
o Belenenses (3-1) e o Sp. Covilhã
a ganhar ao Penafiel (3-1).
O Boavista e o Arouca empataram nos terrenos do Oriental
e do Tondela, respetivamente.
Lopetegui já pode contar com Óliver
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do valor das compras efetuadas hoje no Freeport de Alcochete será reembolsado no âmbito
da iniciativa Quinta Louca – especial aniversário –, que oferece ainda descontos até 80%.

Educação
e futuro no
Greenfest
A “educação para a sustentabilidade” é o tema central da sétima edição do Greenfest, que decorre
entre os dias 9 e 12 de outubro no Centro de Congressos do Estoril.
Os visitantes do principal evento
de sustentabilidade em Portugal têm
a oportunidade de participar em conferências, workshops e ateliês decicados à temática da sustentabilidade
ambiental, social e económica, assim
como assistir à apresentação de um
“manual para transformar o mundo”
e a sessões de coaching estratégico.
A par destas iniciativas, e para
quem tem interesse em criar um
novo negócio, estão previstos workshops promovidos pelas mais repu-

tadas entidades que trabalham diretamente com empreendedores.

Workshops e rastreios de saúde
Esta edição do Greenfest também vai
ser dedicada a temas como arquitetura e turismo sustentável, a nova
economia cívica em Portugal, empreendedorismo, networking, investimento social, alterações climáticas,
psicologia e agricultura familiar e vai
abordar conteúdos na área da saúde.
Workshops de maquilhagem, culinária, ioga, massagens, check-ups de
medicinachinesa, rastreios, fengshui,
dança e aulas de recuperação pós-parto são algumas das atividades
preparadas para toda a família.

Yoco apresenta
nova coleção com
as letras do alfabeto

Propostas Rowenta
para ter um outono
em beleza

As garrafinhas de iogurte Yoco
Palhinhas trazem agora as letras
do alfabeto para colecionar e brincar.
São 26 letras diferentes que permitem
às crianças aprender a formar palavras, enquanto bebem iogurtes com
cálcio e Vitamina D.

Setembro é o momento do regresso ao agitado ritmo dos dias de
trabalho e para ajudar as mulheres
que têm múltiplas tarefas, a
Rowenta apresenta produtos como
o modelador multistyle, o alisador
Wet & Dry Express Elite e o secador
Powerline Elite 2200.

Disfarces para aproveitar
ao máximo o Halloween
Para celebrar o Halloween da melhor maneira, a Monster High acaba de lançar disfarces
de Draculaura, Frankie, Clawdeen ou Skelita,
que estão disponíveis nas Lojas Dreamy
World, El Corte Inglés e Jumbo. A par desta
novidade, há também as bonecas Monster
Fusion, que são o último grito do Halloween.

Dispositivo da Huawei faz
chamadas e controla rotinas
A Huawei acaba de apresentar o seu
primeiro dispositivo wearable, o Talk
Band B1, que permite fazer chamadas
sem fios e monitorizar a sua atividade
diária, além de ser resistente à água e
ao pó. O TalkBand B1 possibilita rastrear
o tempo de atividade física e o seu progresso, incluindo os passos dados ao

longo do dia e as calorias queimadas, regista a duração e qualidade
do sono e tem um alarme inteligente e funções de sesta. Com um
headphone de ouvido sem fios
Bluetooth™ 4.1, o dispositivo permite até sete horas de chamadas e
inclui um ecrã OLED flexível de 1.4”.
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CANAL ‘CASA DOS
SEGREDOS’ EM ALTA

€

NEGÓCIOS
& TRAPOS

QUEEN
A banda inglesa vai lançar
a sua própria marca de vodca
no Reino Unido. O lançamento
presta homenagem ao 40º
aniversário do mítico álbum

Killer Queen.

SOFIA RIBEIRO
A atriz de 29 anos é a nova
embaixadora da marca de
calçado Seaside. A estrela da
TVI deixou-se fotografar por
Gonçalo Claro nas Minas de São
Domingos, em pleno Alentejo.

EM DEZ
SEGUNDOS
CRIANÇAS

Sónia Araújo
lança DVD/CD

Duas invasoras
em dois dias

Amanhã, às 17h30, na KidZania
do Dolce Vita Tejo, Sónia Araújo
lança o projeto As Dicas da
Sónia. Trata-se do segundo
DVD/CD da apresentadora da
RTP dirigido ao público infantil
e sempre contendo mensagens
pedagógicas.

Casa de Keanu Reeves
foi invadida por duas fãs.
A primeira sentou-se a
ler na biblioteca e a outra
preferiu tomar um banho.

«Acho
que ela
é a pessoa
mais normal
que já
conheci em
Hollywood»

Parece mentira, mas foi assim
que tudo aconteceu: aproveitando o facto (coincidência?) de uma
equipa de limpezas se ter esquecido
de trancar a porta principal da
mansão de Reanu Reeves, uma fã
do ator entrou e decidiu tomar um
banho.

BLAKE SHELTON
Elogia Gwen Stefani, sua
nova colega no concurso

‘TRUE DETECTIVE’

Vince Vaughn
entra em série
Nova confirmação para a
renovação do elenco da série
True Detective. Depois de Colin
Farrell ter confirmado no início
da semana a sua adesão ao
projeto, agora é a vez de Vince
Vaughn ser convocado. Será
uma espécie de “substituto” de
Woody Harrelson. Farrell é um
detetive chamado Ray, e Vaughn
um criminoso chamado Frank.

Netflix lança um site
dedicado a “spoilers”
Aplataforma de filmes e séries online Netflix – responsável pela produção de várias séries exibidas somente naInternet, como é o caso de Orange is The NewBlack – anunciou o lan-
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O canal Casa dos Segredos fechou o seu primeiro dia de emissões com um share de 2,3%. Superou
as audiências da RTP2 e da SIC Notícias. Na terça-feira, Vítor foi expulso e Célia desistiu do concurso.

@thevoice

MATTHEW MCCONAUGHEY
O ator oscarizado protagoniza
o novo anúncio da marca automóvel norte-americana Lincoln.
No spot, o artista veste a pele
de Rust Cohle, seu personagem
na série True Detective.

DestakFAMA&TV

çamento do Spoilers.Netflix. Trata-se de um site contendo os detalhes
do desfecho de populares séries e
filmes, informações que roubam o fator surpresa ao público.

VERA VALADAS FERREIRA
vferreira@destak.pt

A mulher, cujo nome não foi divulgado, usou o duche do ator. Depois
mergulhou nua na piscina. Foi então
que a equipa de limpezas começou
a suspeitar da mulher e decidiu ligar
ao proprietário da casa. Reeves, por
sua vez, chamou a polícia.
Já no dia anterior, as autoridades
haviam respondido a uma ocorrência congénere naquele local. Dessa
feita, tudo aconteceu de noite, quando o ator da saga Matrix dormia. A
fã, de novo anónima, sentou-se muito calmamente na biblioteca a ler um
livro. Keanu ainda trocou algumas
palavras com ela antes de a polícia
chegar. Ambas as mulheres serão
agora sujeitas a avaliações mentais.
PUB
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CICLO DE SATYAJIT NO NIMAS & LACRAU NO CINEMA IDEAL
Os melhores filmes do indiano Satyajit Ray passam pelo Espaço Nimas até novembro.
Documentário de João Vladimiro, Lacrau, sobre a vida rural e urbana, está no Cinema Ideal, Lisboa.

O gato tem uma amiga
Um dos melhores
filmes de António-Pedro
Vasconcelos estreia hoje.
JOÃO TOMÉ
jtome@destak.pt

Chama-se Os Gatos Não Têm
Vertigens,éumahistóriaoriginal
do guionista Tiago R. Santos e do realizadorAntónio-PedroVasconceloseé,
provavelmente,umdosmelhoresemais
globaisfilmesportuguesesdosúltimos
anos.Comdiálogoscativantes,realizaçãoàalturaedesempenhosnotáveisde
um belo elenco, em que brilham bem
alto o jovem João Jesus (uma boa surpresa)eaveteranaMariadoCéuGuer-

25.09.2014

Revelação João Jesus é o ‘gato’ que vem parar ao terraço de Maria do Céu Guerra

ra, o filme aborda temas como a crise
em Portugal, a solidão de uma velhice
isolada, a dureza de um pai alcoólico e
umaimprovável,masdivertida,amizade entre um jovem e uma reformada.
Com 18 anos acabados de fazer, seguimosJó(Jesus,eleprópriocomuma
história pessoal difícil) desencantado
com a vida: vive com o pai alcoólico
e a mãe tem uma nova vida e abandonou-o.Aoserexpulsodecasa,acabano
terraço de Rosa (Guerra), uma reformada de 73 anos, frágil após a morte
do marido (Nicolau Breyner), com
quemcontinuaaconversarecomproblemasemlidarcomafilha(Fernanda
Serrano) e o seu marido snobe (Ricardo Carriço). O que parecia um drama
torna-seafinalnumahistóriadeamizade divertida e convincente, graças à
peculiarquímicaentreosdoisprotagonistas. Umfilme leve e divertido o suficiente para agradar à maioria e sério
q.b. para ter algo relevante para dizer.

PUB

OUTRAS ESTREIAS
THRILLER/AÇÃO

‘The Equalizer –
Sem Misericórdia’
Antoine Fuqua (de Dia de Treino)
traz-nos este thriller baseado
na famosa série de TV homónima.
Denzel Washington é um ex-agente
das forças especiais norte-americanas treinado para defender os mais
fracos. Decidido a deixar o passado
misterioso para trás e viver sob
anonimato uma vida tranquila,
sente-se obrigado a ajudar uma
jovem prostituta em apuros com
a máfia russa. Com Chloë Grace
Moretz, Bill Pullman e Melissa Leo.

COMÉDIA

‘Amigos para
o Que Der e Vier’
Matthew Weiner (criador da série
Mad Men) escreveu e realizou.
Owen Wilson e Zach Galifianakis são
dois amigos de infância numa road
trip à terra natal. Com Amy Poehler.
DRAMA

‘Lullaby – A
última canção’
Este filme sobre dramas familiares
conta a história de um homem desavindo com a sua família que regressa
porsaberque o pai vai morrer.
Mas a reconciliação será difícil.
Com Garrett Hedlund e AmyAdams.

25.09.2014
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SUGESTÕES

COREÓGRAFO BRASILEIRO MARCELO EVELIN NO PORTO
O coreógrafo brasileiro Marcelo Evelin apresenta, amanhã e sábado, De Repente Fica Tudo
Preto de Gente, no Teatro Rivoli. O espetáculo está inserido no programa O Rivoli Já Dança!

DR

MARQUE
NA AGENDA
Quinze dias a
dançar em Almada
A 22ª edição da Quinzena
de Dança de Almada realiza-se
de amanhã a 12 de outubro.
A abertura está marcada para as
21h00, nas novas instalações da
Companhia de Dança de Almada.

‘Gata em Telhado
de Zinco Quente’
Miguel Esteves Cardoso, Bruno Nogueira, Fernando Alvim e Salvador Martinha

Para rir sem
moderação!
Começa hoje a quarta
edição do The Famous
Humour Fest. Até sábado,
a Lx Factory convida-o
a rir sem moderação.
FILIPA ESTRELA
festrela@destak.pt

UmaConversaPrevisível: Bruno Nogueirae Miguel Esteves Cardoso FingemEstaraImprovisarumaConversa que foi Escrita e Planeada. Também Pedro Tochas daráo pontapé de
saída com o não menos inédito Este
tem Menos Graça. Fernando Alvim
vai liderar uma Maratona de Graça
e Salvador Martinhavai contar Toda

a Verdade sobre o Instagram.
Se precisa de ter alguma boa
disposição na sua vida, deixe-se
levar pelo humor de quem sabe o que
faz. Bruno Nogueira, Miguel Esteves
Cardoso (MEC), Fernando Alvim, Salvador Martinhaou Pedro Tochas são
alguns dos nomes confirmados para
a quarta edição do The Famous Humour Fest, que decorre entre hoje e
o próximo sábado, na Lx Factory.
Destaque para o espetáculo de
MEC e de Bruno Nogueira, intitulado

Depois de três edições de sucesso,
o festival muda-se para a Lx Factory,
paracelebrar os bons momentos com
espetáculos, workshops, conferências,
masterclasses conduzidas por nomes
como Joaquim Monchique, Nuno
Markl ou Virgílio Castelo, e exposições de artistas como António Jorge
Gonçalves, Raquel Viegas e Pedro
Zamith.
Local: Lx Factory, em Lisboa
Datas: 25, 26 e 27 de setembro

Gonçalo Waddington
estreia novo espetáculo
É jáamanhãqueGonçaloWaddington estreia no Teatro Carlos Alberto,
no Porto, Albertine, O Continente Celeste,asuamaisrecentecriação.Apeça
partedaobra EmBuscadoTempoPer-
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dido, de Marcel Proust, e é protagonizada por Carla Maciel, que interpreta
Albertine,mulhercomaqualoanfitrião
doespetáculoviveumarelaçãodeamor
tortuosa. Em cena até 5 de outubro.

‘A Farsa’ em cena
no Teatro D. Maria
Estreia hoje na Sala Estúdio do
D. Maria II, A Farsa, uma coprodução com a Karnart, a partir
da obra de Raúl Brandão.
Concebido e dirigido por Luís
Castro e protagonizado por
Sara Carinhas, este espetáculo
centra-se no ódio recalcado de
Candidinha, uma mulher seca,
triste e desesperada.
Preço: €6 a €12

O Pequeno Auditório do Centro
Cultural de Belém recebe, entre
hoje e dia 30, Gata em Telhado
de Zinco Quente, original
de Tennessee Williams, com
encenação de Jorge Silva Melo.

PUB
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NUNO LOPES ESTE SÁBADO NA GALERIA ZÉ DOS BOIS
A Galeria Zé dos Bois, no número 49 da Rua da Barroca, recebe no próximo sábado,
o DJ Nuno Lopes. Entre as 23h e as 3h, o ator veste a pele de músico.

EM DEZ
SEGUNDOS

DR

VOZES
DA RÁDIO

PORTO

Capitão Fausto
no Plano B

JOANA CRUZ (joana.cruz@rfm.pt)
2ª a 6ª – 6h00 às 9h30 Café da Manhã

Aprender
a perdoar…
a si mesmo

Depois de vários meses em
tournée pelo País e pelos palcos
dos festivais de verão, os Capitão Fausto estreiam-se amanhã
no Plano B, no Porto, às 23h.
Os bilhetes custam €8,90
e estarão à venda apenas no
dia do concerto, dando direito
ao CD Grelhados ao Vivo, o
primeiro disco de palco da banda.

H

CONCERTO
Raquel Tavares vai apresentar temas dos seus dois discos

‘Dialektos’
na Culturgest

O fado vai
ao Seixal

Prepare-se para mais uma
noite de jazz na Culturgest.
Maria Pia de Vito é a voz que
se destaca da cena de jazz
europeia, e junta-se ao piano
de Huw Warren. O resultado
chama-se Dialektos e pode
ser visto amanhã, a partir
das 21h30, no Grande
Auditório.
Preço: €5 a €15

O Auditório Municipal
do Seixal recebe,
já no próximo sábado,
o concerto da fadista
Raquel Tavares.

ESTARREJA

‘Crónicas’ de
Miguel Araújo

FILIPA ESTRELA
festrela@destak.pt

Apontado como um dos mais
completos músicos portugueses
da nova geração, Miguel Araújo
volta este sábado a entrarno CineTeatro de Estarreja, onde irá apresentar Crónicas da Cidade Grande.
Balada Astral, com Inês Viterbo,
o single deste último trabalho do
portuense está no alinhamento.

á pouco mais de um mês
saída RFM para ir ter com
uma amiga para almoçar.
Dia radioso de sol, a minha mota
linda estacionada à porta e lá vai ela.
Ao fim de cinco minutos de viagem
dá-se a primeira das últimas quedas. O carril do elétrico estava já lá e
a minha perícia em fazer a diagonal
com a roda não foi a melhor. Entrei
paralela demais. Em menos de nada
estava no chão. Com o pé preso.
À espera da ajuda de quem passava.
Sentada no chão, com toda a calma, ligo para ela a dizer: vem antes
ter a S. José e comemos lá uma
bucha. O aniversário passado
deitada numa cama da CUF e o único pensamento cliché: tudo é vão.
O nosso corpo não merece ser
maltratado e ser privado de capacidades. É bom ter quem nos ama por
perto e tudo fica mais fácil.
Felizmente, tudo voltará ao normal.
E não tarda nada, consigo perdoar
a mim própria o mal que me fiz.
Vai com cuidado aípela vida.

A fadista Raquel Tavares sobe
ao palco do Auditório Municipal
do Seixal no próximo dia27 de setembro, a partir das 21h30.
Nessa noite, ao seu lado vão estar
a acompanhá-la três músicos: Guilherme Banza (na guitarra portuguesa), André Ramos (na viola de fado)

e também Gustavo Roriz (na viola
baixo).
Este espetáculo – que integrao programade comemorações dos 40 anos
do 25 de Abril – apresenta os temas
dos dois álbuns da artista: Raquel
Tavares, de 2006 e Bairro, de 2008.
Este último trabalho foi dedicado
a Alfama, «o grande amor» da vida
da fadista portuguesa.
Em 2006, Raquel Tavares ganhou
o Prémio Revelação Amália Rodrigues e o Prémio Revelação Casa da
Imprensa.
Local: Auditório Municipal do Seixal
Horário: 27 de setembro, às 21h30
Preço: €7,50

RUI UNAS NAS MANHÃS NA RFM

Animação a dobrar em
duas grandes noites no Lux

DR

Hoje, a partir da 1h30, a discoteca Lux, em Lisboa, vai apresentar
o disco e house oriental de Chida!,
a música de dança de Marvin &
Valentino e o Trust que acontece todos os meses.

Já amanhã, a mesma discoteca
recebe mais uma noite Green
Ray’14, que celebra cinco anos. Curada por Nina Kraviz, a festa conta
com Fred P, Jus Ed, Luke Hess e a
própria Nina Kraviz.

O “apresentador de TV, locutor,
fake mc, ator, autor e produtor
caseiro de kizomba” juntou-se
ao Café da Manhã. Rui Unas
já integra a equipa das manhãs
da RFM que conta também com
Nilton, André Henriques, Joana
Cruz e Mariana Alvim. Não
percas todas as manhãs na RFM
os episódios da Vida de Unas.
Sabe mais em rfm.sapo.pt.

s
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MÁXIMA COMPETÊNCIA E SIGILO ABSOLUTO

ATENÇÃO CASOS
DE AMOR EM POUCOS
DIAS

USUFRUTO DE EMBARCAÇÕES

ASTRÓLOGO MESTRE DABO VIDENTE

A solução para quem tem Carta
de Navegador Náutico

ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS OCULTAS. ACABE DE VEZ COM O SEU SOFRIMENTO
NÃO DESANIME! NÃO DESISTA! O SEU CASO TEM SOLUÇÃO

UM GRANDE VIDENTE ESPIRITUALISTA E CONSELHEIRO, CONHECIDO POR GRANDES PERSONALIDADES
NO MUNDO INTEIRO PELOS BONS RESULTADOS OBTIDOS NOS PROBLEMAS MAIS COMPLICADOS NOS
ÚLTIMOS ANOS. MESTRE DABO É UM DOS MAIS APRECIADOS EM ÁFRICA E NA EUROPA COM PODERES
EFICAZES. AJUDA A RESOLVER DE IMEDIATO E DEFINITIVAMENTE QUALQUER PROBLEMA DIFÍCIL OU
GRAVES COM EFICÁCIA: AMOR, O SEU CASAMENTO ESTÁ EM CRISE? QUER RECUPERAR O SEU MARIDO/
/MULHER, NAMORADO/NAMORADA OU AMANTE, AMARRA A VOCÊ QUEM DESEJAR: MARIDO/MULHER
NAMORADO/NAMORADA OU AMANTE E ACABAM-SE OS PROBLEMAS, AFASTAMENTO TOTAL DE PESSOAS
INDESEJADAS. AJUDA A RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES, NEGÓCIOS, SEXUAIS, ENGRAVIDAR,
HERANÇAS, SORTE, FUTURO, VÍCIOS, INFERTILIDADE, CASAS ASSOMBRADAS, DESTRÓI BRUXARIAS E MAL
DE INVEJA, MAGIA NEGRA, ETC.

RESULTADO POSITIVO EM 48 HORAS – TRABALHO GARANTIDO NA PRESENÇA OU À DISTÂNCIA COM TOTAL EFICÁCIA
E HONESTIDADE – CONSULTA PESSOALMENTE POR MARCAÇÃO OU POR TELEFONE. PAGAMENTO APÓS RESULTADO.
CALÇADA DE SALVADOR CORREIA DE SÁ, N.º 19, R/C – F, 1200 LISBOA
(CAIS DO SODRÉ)

96 349 77 07 – 91 718 80 27 – 21 241 55 43

Com a apresentação
desta publicidade
a Verdadimbativel concede
os 2 primeiros meses gratuitos.

APROVEITE ESTA
OPORTUNIDADE!!
93 844 32 00/96 910 20 08

3 PROFESSOR KARA ,
GRANDE MÉDIUM CURANDEIRO

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE

Tem sucesso onde os outros falham, rapidez e eficácia garantidas.
ESPIRITUALISTA SE O COMPANHEIRO TE DEIXOU OU TE QUISER DEIXAR VENHA
TER COMIGO, ELE/ELA VOLTA NA MESMA SEMANA. NÃO HÁ PROBLEMA SEM
SOLUÇÃO. AJUDA A RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES, SEXUAIS, AMOR,
NEGÓCIOS, EMAGRECIMENTO, ATRACÇÃO DE CLIENTE, MESMO OS CASOS MAIS
DIFÍCEIS E DESESPERADOS. SE ESTÁ CANSADO DE SOFRER NÃO SOFRA MAIS.

LIGUE JÁ O NÚMERO QUE PODE MUDAR A SUA VIDA

913 141 759 - 969 901 472 - 938 850 226
FACILIDADES DE PAGAMENTO - PAGAMENTO DEPOIS DO RESULTADO
Atende das 9h às 21 h de Segunda a Sábado. CONSULTÓRIO EM LISBOA E SINES

PROFESSOR MAMADU

A

Telef. 21 395 18 37 - Telem. 93 637 43 70 - 96 774 66 32
ESPECIALISTA DE TODOS OS TRABALHOS OCULTOS.

A

ASTRÓLOGO GRANDE MÉDIUM VIDENTE



RESULTADOS RÁPIDOS E GARANTIDOS. DOTADO DE DOM HERDITÁRIO. ELE RESOLVE TODOS
OS PROBLEMAS MESMO OS CASOS MAIS DESESPERADOS: AMOR, NEGÓCIOS, CASAMENTO,
INSUCESSOS, DOENÇAS ESPIRITUAIS, PROTECÇÃO, RETORNO IMEDIATO E DEFINITIVO DE
QUEM AMAR, HARMONIA MATRIMONIAL E FIDELIDADE ABSOLUTA ENTRE ESPOSOS, AJUDA A
RESOLVER PROBLEMAS SEXUAIS. SE QUISER PRENDER UMA VIDA NOVA E PÔR FIM A TUDO
O QUE LHE PREOCUPA, CONTACTE O MESTRE MAMADU, ELE TRATARÁ O SEU PROBLEMA
COM RAPIDEZ, HONESTIDADE E EFICÁCIA. CONSULTAS DAS 9H ÀS 22H DE SEGUNDA A
DOMINGO, PESSOALMENTE OU POR CARTA, PAGAMENTO DEPOIS DO RESULTADO.

RUA QUIRINO DA FONSECA, Nº 3 – 1º - 1000-250 LISBOA
(Perto do Metro de Arroios)

MESTRE FANA
ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE

ÊXITOS EM 48 HORAS
962 156 819 - 211 561 167
Especialista de todos os trabalhos ocultos. Resultados rápidos e garantidos. Dotado de Dom Hereditário.
Ele resolve todos os problemas mesmo os casos mais desesperados: Amor, Negócios, Casamento, Problemas
Familiares, Doenças Espirituais, Protecção Retorno Imediato e denitivo de quem Amar, Harmonia
matrimonial e delidade absoluta entre esposos. Também ajuda a resolver problemas de Infertilidade,
Engravidar, Sexuais, Vícios, Sorte, Futuro, Heranças, Casas Assombradas, Destrói Bruxarias e Mal de Inveja,
Magia Negra, Etc. Se quiser prender uma vida nova e pôr m a tudo o que lhe preocupa, contacte o Mestre
Fana, ele tratará o seu problema com Rapidez, Honestidade e Ecácia. Pagamento após o resultado.

E-mail: professorfofana@hotmail.com

TODOS OS DIAS DAS 9H – 21H
Rua Carvalho Araújo, n.º 16 – 2.º - Alameda, 1900-140 LISBOA

+ ASTRÓLOGO ADAMA +
Não há problema sem solução!

TM.: 969 457 435 / 913 595 032
Está no nosso país o Mestre Astrólogo “ADAMA”, especialista,
com mais de 20 anos de experiência no seu trabalho, conhecido
por toda a Europa e África. Dotado de poderes como a magia
branca e negra, ajuda a resolver problemas quanto mais difíceis
ou graves são, com urgência. Como: Amor, Insucessos, Negócios,
Maus-Olhados, Inveja, Maus Vícios... Arranja e mantém Emprego,
Aproxima e Afasta Pessoas Amadas com rapidez total. Lê a sorte,
faz-te saber o passado, presente e futuro com honestidade.
Consulta à distância. Pagamento após o resultado.
De Segunda a Sábado das 8:30 às 21 horas
No centro da AMADORA - (Perto da Estação de Combóio)

Promoção 40%

Prestação de Serviços
em Gestão de Condomínios.

Classiﬁcados

Para anunciar ligue

LISBOA: 210 494 815 / 210 494 204 - PORTO: 225 322 309

90 €/mês*
Marina de Oeiras
Segunda a Domingo: 09:00 - 18:00
Telefone: 937 362 634 / 910 375 395
Site: www.poolboat.wix.com/poolboat
E-mail: poolboat@gmail.com

*Promoção válida para 12 meses, para inscrições até 30
de Setembro de 2014 com IVA incluído à taxa em vigor
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www.destak.pt ou leitor@destak.pt O Destak é seu! Em
www.destak.pt esperamos a sua
visita, comentários, fotografias.
Participe, reclame, elogie e partilhe as suas opiniões e poemas. Pode também enviar
para o e-mail em cima ou para Rua Luciana Stegagno Picchio, n.º 3, 1549-023 Lisboa
(textos não podem ultrapassar 700 caracteres).

PARTICIPE!

Ministério
do analfabetismo
O Ministério da Educação e Ciência
deveria chamar-se Ministério do
Analfabetismo e da Incompetência.
Do analfabetismo, pela política anti-educativa que o ministro Nuno Crato
tem vindo a fomentar: encerramento
de escolas, redução drástica de funcionários e professores, aumento do
número de alunos porturma, falta de
apoio a alunos com necessidades
educativas especiais e corte de verbas nas escolas, universidades e investigação científica. Da incompetência, devido a erros crassos, ou melhor,
erros cratos, no concurso chamado
de Bolsa de Contratação de Escolas,
devido a um erro matemático [...],
que colocou professores com menor
classificação profissional à frente de
professores com mais classificação.
Asolução (?) apresentada pelo Sr.
ministro mantém tudo na mesma:
quem já está colocado permanece
nas escolas, mas vai-se reformularo
concurso. Ó Sr. ministro, onde está a
lógica desta sua afirmação? [...] Relativamente ao encerramento de escolas, nomeadamente no interiordo
país, [...] é insensível ao facto das crianças das aldeias com escolas terem
agora que se levantar2 horas mais
cedo para percorrerem 50 km de
autocarro para irem para outra escola

[...]. E para que servirão as escolas
fechadas? Que desperdício de dinheiro dos contribuintes! Com esta política de destruição do ensino e da investigação científica em Portugal, o Sr.
ministro e o seu incompetente governo estão a contribuirintencionalmente para o aumento do analfabetismo
e do retrocesso científico, cultural e
social do país. [...]
MANUEL COIMBRA, Porto

Frei Bento
Domingues
O auditório 2 da Fundação Calouste
Gulbenkian não chegou para todos os
que estiveram presentes na homenagem a Frei Bento Domingues, no dia
19. Foi preciso mais outra grande sala
para albergarcrentes, não crentes,
agnósticos, católicos e não católicos
que o admiram. No fim, e com toda a
gente de pé aplaudindo-o, FBD desvalorizou a homenagem cujo pretexto
foram os seus 80 anos, e disse que o
mais importante foram as comunicações que ali tiveram lugar. Se a igreja
a que pertence, como ele, cumprisse
o essencial da mensagem do seu fundador, Jesus Cristo, que mundo melhor, mais justo, teríamos! E é aparentemente tão simples essa mensagem: a fraternidade entre os homens.
É porela que se bate desde sempre,
aquele homem inteligente, simples,
modesto e bem-humorado. Porisso,
ali estiveram centenas. E cá fora milhares, que nele veem um exemplo.
FRANCISCO RAMALHO, Corroios

TEMPO
LISBOA

PORTO

HOJE

AMANHÃ

HOJE

AMANHÃ

15º MÍNIMA
26º MÁXIMA

16º MÍNIMA
27º MÁXIMA

15º MÍNIMA
26º MÁXIMA

15º MÍNIMA
27º MÁXIMA

FICHATÉCNICATítuloRegistadonoE.R.C. sobon.º123881; Propriedade/Editor: Metro News, Publicações, SA; Empresa Jornalística n.º 223575; Matrícula n.º 505434229 da C.R.C. de Cascais; NIPC505434229; Capital Social: € 156.480,00; Principais
Acionistas: Cofina, SGPS, SA, António Stilwell Zilhão, Francisco Pinto Barbosa, Gonçalo Sousa Uva; ConselhodeAdministração:
Alda Delgado, António Simões Silva, Luís Santana, Paulo Fernandes, Pedro Araújo e Sá; Nome daPublicação: Destak; Diretor:
Diogo Torgal Ferreira; Chefe de Redação: João Moniz; EditoraExecutiva: Patrícia Naves; Redação: Ana Rodrigues (assistente),
Carla Marina Mendes, Diogo Marcelo, Filipa Estrela, João Tomé, Patrícia Susano Ferreira, Raquel Madureira, Vera Valadas Ferreira; Revisão: Catarina Poderoso; Colunistas: João Malheiro, José Luís Seixas, Lídia Paralta Gomes, Luísa Castel-Branco; Fotografia:Laura Haanpää;ProjetoGráfico:Carles Durán – Grupo CYAN; PaginaçãoeGrafismo:Sónia Santos (Editora), Rita Alves, Túlio
Vasco; DepartamentoCriativo: Joana Pio, Rui Gonçalves; Marketing:João Aleixo; (marketing@destak.pt); Passatempos:Marta
Tavares;(info@clubedepassatempos.pt);AtivaçõeseEventos:CarlotaMontenegro,DavidFernandes,MafaldaEsteves,MariaBarbosa,TaniaSant’Ana;Administração/Redação/Publicidade:RuaLucianaStegagnoPicchio,n.º3,1549-023Lisboa;(geral@destak.pt); Telefone:21 049 40 00/Fax: 21 049 31 34; DepartamentoComercial:DIRETOR COMERCIAL: Ricardo Branco; Ana Silveira (Diretora Comercial Adjunta); AGÊNCIAS: Adriana Macedo, Daniel Barata, Margarida Rego, Paula Tavares, Raquel Pinto; DIRETOS: Andreia Carolino, Filomena Mestre, Joana Almeida, João Rodrigues, Luis Farinha; Maria da Luz Veiga (planeamento); Telefone:210494204ou210494815/Fax:210493134/E-mail:comercial@destak.pt;Porto:GabrielaRaposo,TiagoMedeiros;Telefone: 22 532 23 09/Fax: 22 532 23 99; Chefe de Distribuição: José Magalhães; Distribuição: António Caldeira, Orlando Lopes
(Porto); Periodicidade: Diária; Preço de Capa: Gratuito; Impressão Nacional: Lisgráfica, Impressão e Artes Gráficas
S.A.,RuaConsiglieriPedroso,90,CasaldeSantaLeopoldina,2730-053QueluzdeBaixo;DepósitoLegal:n.º170470/01.
DelegaçãoPorto: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 80-1.º 4100-320 PORTO Telefone: 22 532 23 01/Fax: 22 532 23 99.

Destak
ÚLTIMA HORA

QUINTA-FEIRA
www.destak.pt

25.09.2014
SANDRO MILLER

OPINIÃO

LÍDIA PARALTA GOMES
Jornalista do diário ‘Record’

Avezde
FernandoSantos
chegada de Fernando
Santos à Seleção Nacional sempre me pareceu
uma questão de tempo. Pena
é que já lá chegue com um jogo
de atraso, mas nada que me faça
temer pelo sucesso de Portugal
nesta fase de qualificação para
o Euro’2016.
Fernando Santos tem algo que
me sossega. Mais do que as
passagens pelos três grandes
de Portugal ou por alguns dos
melhores clubes da Grécia (onde
por vezes operou verdadeiros
milagres), parece-me que o grande cartão de visita do engenheiro
são mesmo os quatro anos que
passou ao leme da seleção da
Grécia, tirando a equipa do
marasmo do pós-Euro’2004,
em que somou desastres nas
fases finais de Europeus e
Mundiais. Isto quando lá chegou.

A

JOHN MALKOVICH FAZ HISTÓRIA O fotógrafo norte-americano Sandro Miller convidou o ator
a recriar fotos históricas em homenagem aos mestres da fotografia. O resultado é esta série
de retratos intitulada ‘Malkovich, Malkovich, Malkovich: Homage to Photographic Masters’.

PARA
FECHAR
SAÚDE

Dois milhões de
vacinas contra a
gripe disponíveis

Quando tiver um iPhone 6
Plus não tente fazer isto!
No YouTube já circula um
vídeo com mais de sete
milhões de visualizações,
em que se vê que o aparelho da Apple é demasiado
maleável: basta estar sentado com o aparelho no
bolso para este se dobrar.
http://www.youtube.com/
watch?v=znK652H6yQM

Perto de dois milhões de vacinas
contra a gripe vão estar disponíveis
em Portugal, a partir do início
de outubro, continuando a ser
disponibilizadas de forma
gratuita nos centros de saúde para
pessoas com mais de 65 anos.
MUNDO

Turista francês
executado pelo
Estado Islâmico
Os jihadistas executaram o turista
francês Hervé Gourdel, que tinha

sido sequestrado na Argélia.
Segundo o El Mundo, o grupo
rebelde islâmico difundiu na
Internet o vídeo com o título
«Mensagem de Sangue para o
Governo Francês». Recordamos
que o governo de França tinha
pouca esperança em recuperar com
vida o homem, pai de dois filhos.
PARLAMENTO

Nova petição
para baixar IVA
na restauração
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP) entregou no Parlamento uma petição com 21 mil
assinaturas a pedir a reposição
da taxa de IVA nos 13% no
setor, o que irá motivar, pela
12ª vez, um debate sobre o
assunto no espaço de dois anos.

Não vamos estar aqui com coisas:
a Grécia de Fernando Santos nunca deslumbrou pelo futebol bonito,
pelo toque de bola, pela força do
ataque. Pelo contrário, a grande
força helénica estava mesmo na
defesa e, essencialmente, numa
fortaleza física e mental admirável. Tanto no Euro’2012 como no
último Mundial, a Grécia esteve
a um passo do abismo, mas
quando chegou à hora das
decisões, não falhou. Foi assim
na Polónia, ao vencer a Rússia
por 1-0 e assim foi no Brasil,
com aquela dramática vitória
por 2-1 frente à Costa do Marfim.
Agora no seu país, Fernando
Santos terá de pedir à Seleção
Nacional todo esse voluntarismo.
Terá jogadores com mais talento,
veremos agora como vai lidar
com os egos e com o malfadado
castigo que o vai afastar da relva
por alguns jogos.

