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Divórcios falsos para
poupar nos impostos
Ministro diz que a lei vai mudar. Famílias numerosas esperam para ver

Dirigente da SAD diz que “está
fora” após arresto de bens.

José Veiga
pediu ontem à
noite a demis-
são de respon-
sável da SAD
do Benfica, na
sequência do
arresto de
bens de que
foi alvo por
uma questão
relacionada com a Superfute, a
empresa que dirigia enquanto
empresário de jogadores. “Se não
estivesse no Benfica isto não
acontecia. Há casos que se pas-
sam em que o objectivo é afectar-
-me como dirigente do Benfica”,
acusou Veiga em directo na TVI.
“Tive uma reunião com Luís
Filipe Vieira e pus o lugar à dis-
posição. O presidente vai saber o
que fazer”, explicou. “A decisão
está tomada, e já falei com o
Fernando Santos, que é um trei-
nador que prezo, e que vai levar a
equipa ao título”, acrescentou
Veiga. MAIS INFORMAÇÃO NA PÁG. 11

José Veiga
demite-se
do Benfica

Ford S-MAX 
é o carro do ano 

MOTOR      PÁG. 1

“Horrível” se
Portugal 

não 
ganhar 

DESPORTO      PÁG. 11

JOSÉ
JÚDICE

Um mundo
sem 

anúncios
seria irreal

VOZES      PÁG. 

Alunos sem fronteiras
As histórias dos universitários que viajam pela
Europa à procura de experiências de vida. P/3 

Portugueses não lêem
um livro por ano
EDIÇÃO A  maioria dos portugue-
ses não lê um livro por ano, foi
ontem revelado durante um con-
gresso que reuniu em Lisboa 70
editores. Por outro lado, os pre-
ços dos livros “são em média
superiores aos praticados na
Europa comunitária”. METRO

Sub-21 portugueses
batem Sérvia por 3-0
VITÓRIA A equipa de sub-21 por-
tuguesa venceu ontem à noite a
Sérvia por 3-0, golos de Hugo Al-
meida (dois) na primeira parte e
de Vaz Tê na segunda, em jogo de
preparação para o Euro-2007. METRO
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LISBOA PÁG. 
Túnel do Marquês abre 
em Março com saída fechada

ENTRETENIMENTO PÁG. 1
Quem tem medo de
“Anatomia de Grey”?

O MINISTRO das Finanças, Teixeira
dos Santos, afirmou ontem ser
necessário “eliminar as desigual-
dades” entre casados e divorciados
relativamente às deduções de IRS.
De recordar que actualmente os
casais divorciados podem apresen-
tar despesas de 6 500 euros por
cada filho. Uma dedução interdita
aos pais casados, pois é relativa às
pensões de alimentos, aplicáveis
apenas em caso de divórcio.

O METRO procurou saber, junto

da Associação Portuguesa de
Famílias Numerosas (APFN) como
se pode resolver esta discrepância.
O seu presidente, Ribeiro e Castro,
garantiu que a solução é simples:
“Uma vez que o número de divor-

ciados é igual ao número de casa-
dos, reduz-se o valor da dedução
para metade — de 6500 para 3250
euros —  e a legislação poderá pas-
sar a contemplar, sem qualquer
tipo de custos acrescidos, todos os
casais, independentemente do
estado civil e do número de filhos.”

O presidente da APFN afirmou-
-se disponível para “colaborar com
o ministro”, avançando que a asso-
ciação solicitou já “uma audiência,
para apresentar esta proposta”.

Por discordar da situação actual,
que “beneficia claramente os casais
divorciados”, ainda que continuem
a viver juntos, a APFN chegou a
apresentar queixa contra o Estado
ao provedor de Justiça, acusando-o
de discriminação. Até porque, por
haver esta discrepância, são já
“vários os casais que optaram por
divorciar-se em vez de permanece-
rem casados”, revelou o presidente
da associação.ADRIANA SILVA AFONSO, 

MAIS INFORMAÇÃO NA PÁG. 7

ZOOM

Os pais divorciados 
podem deduzir, anualmente,
6 500 euros por cada filho.
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VERÃO DE SÃO MARTINHO NO FIM
O bom tempo que se tem feito sentir nos últimos
dias está no fim. Segundo o Instituto de Meteorolo-
gia (IM), hoje regressa a chuva, sendo o Minho, Dou-
ro e Beira Litoral as regiões onde a precipitação será
mais forte. O IM estabeleceu ontem, ao final da tar-
de, o alerta amarelo para o Porto, Aveiro, Leiria, Lis-
boa, Setúbal, Beja, Faro e Madeira. METRO

DESDE segunda-feira da se-
mana passada que  Mirna
Monteiro, funcionária de
uma loja do aeroporto, não
vende uma única bebida. Os
clientes entram essencial-
mente à procura de revistas,
livros, tabaco e outros produ-
tos. “Se antes, por vezes, pas-
savam cá para levar uma gar-
rafa para oferecer, agora já
não compram nada disso”,
desabafa a funcionária ao ME-
TRO enquanto atende mais
um cliente que leva uma re-
vista. Mas outros produtos lí-
quidos também não escapam
à vigilância: “Uma senhora
comprou aqui, na passada se-

mana uma garrafa de azeite,
mas depois não a pôde levar
para o avião. Foi muito cha-
to, ela veio queixar-se”, conta
Mirna, acrescentando que,
posteriormente, a garrafa 
acabou por ser enviada por
correio.

A água e refrigerantes
eram os produtos que ti-
nham mais saída, mas a fun-
cionária confessa que já não
vende “nada disso há uma se-
mana”. E acrescenta: “Acho
que pode ter consequências
nas receitas.”

Outras lojas sentem menos
Nas restantes lojas não hou-
ve grandes quebras. O asses-
sor da ANA – Aeroportos de
Portugal, Rui Oliveira, disse
ao METRO que “ainda não
houve queixas dos comer-

ciantes sobre a limitação da
quatidade de líquidos”. 

Numa loja de roupa, que
também vende perfumes, o
METRO apurou que a nova lei
não afectou nada a aquisição
destes artigos. “O volume é
pequeno, no máximo um
frasco tem 75 militros, e por
isso as pessoas se quiserem
comprar podem-no fazer”,
conta Iria Santos. 

Ana Araújo esperava num
banco do aeroporto para em-
barcar para França. Quando

viajou para Portugal, ainda
teve de “arrumar umas gar-
rafas à pressa na bagagem pa-
ra o porão”, mas agora já não
cometeu o mesmo erro. “Não
estava alertada para a nova lei
quando viajei para cá, mas
hoje já não trouxe nada lí-
quido”, diz e acrescenta:
“Costumo andar sempre com
uma garrafa de água quando
vou de viagem, mas agora já
não o faço.”

Junto à zona do check-in,
os seguranças distribuem sa-
cos de plástico, para quem
ainda é apanhado despreve-
nido. Um passageiro apres-
sado passa com um “saqui-
nho” com duas pequeníssi-
mas amostras de pasta de
dentes. Ao METRO apenas
tem tempo de dizer a rir: “Até
isto tem de ir aqui.”

ZOOM

Passageiros já não 
compram garrafas 
de água, refrigerantes
ou bebidas alcoólicas
para a viagem.

FUNCIONÁRIOS distribuem sacos para evitar confusão.

BREVES

• PROTESTO Vários cidadãos
de Coimbra entregaram on-
tem ao Tribunal Administrati-
vo e Fiscal da cidade um pedi-
do para travar a co-incinera-
ção na cimenteira da Cimpor,
uma acção popular que conta
com o apoio do socialista Ma-
nuel Alegre. Vital Moreira
também deverá ser um dos
apoiantes, de acordo com o
advogado Castanheira Bar-
ros, um dos autores da acção.

• CHEIAS Um especialista da
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto defen-
de que a construção de barra-
gens em todos os afluentes
do rio Douro é a única forma
de controlar o caudal deste
rio e evitar a ocorrência de
cheias. 

• ACIDENTE O despiste de um
camião cisterna que ocorreu
anteontem na saída da auto-
-estrada A12 para Pinhal No-
vo provocou um ferido ligeiro
e um derrame de fuelóleo. O
camião derramou cerca de 12
das 27 toneladas de com-
bustível que transportava e
foi necessário transferir o que
restava antes de se iniciar a
remoção do veículo.

• PORTUGUÊS A África do Sul
está a desenvolver o ensino
de português nas escolas, pa-
ra servir a comunidade portu-
guesa e para consolidar rela-
ções bilaterais, disse ontem o
vice-ministro sul-africano,
dos Negócios Estrangeiros,
Azis Pahad.

• PROFESSORES As escolas
vão poder contratar profes-
sores através de anúncios nos
jornais, em casos de substi-
tuição ou para projectos de
combate ao insucesso, segun-
do um diploma apresentado
ontem aos sindicatos. Os es-
tabelecimentos podem come-
çar a fazê-lo já a partir de Ja-
neiro. METRO

Portugueses
pedem esmola
na Holanda
A deputada europeia 
Ilda Figueiredo questio-
na Comissão sobre casos
de escravatura.

Há centenas de emigrantes
portugueses a pedir esmola
nas ruas de Amesterdão e Ro-
terdão, na Holanda.

A denúncia é feita pela de-
putada comunista no Parla-
mento Europeu, Ilda Figuei-
redo, que questionou ontem
a Comissão Europeia sobre os
casos de escravatura de que
os emigrantes portugueses
estão a ser alvo naquele país.

Deputada denuncia casos
Durante a sessão de pergun-
tas ao comissário europeu do
Emprego, Ilda Figueiredo vai
apresentar um relatório em
que denuncia a realidade que
lhe foi relatada pelos emi-
grantes nacionais, na visita
que fez à Holanda no início
do mês de Novembro. “Na al-
tura, contactei com emigran-
tes portugueses que me dis-
seram terem sido contacta-
dos por outros portugueses
que não tinham comida, tra-
balho nem dormida. Sabe-
mos que esta é uma situação
que se tem degradado nos úl-
timos dias”, referiu ao “Por-
tugal Diário” Ilda Figueiredo.

Segundo a eurodeputada,

os emigrantes portugueses
na Holanda estão a ser enga-
nados pelas empresas de re-
crutamento que lhes prome-
tem trabalho e bons ordena-
dos. No entanto, o dinheiro
que os emigrantes recebem
muitas vezes não é o sufi-
ciente para poderem pagar
o alojamento que as empre-
sas lhes arranjam. Com o
agravar do problema Ilda Fi-
gueiredo voltou a questionar
o comissário do emprego
sobre esta situação, até por-
que ainda não obteve respos-
ta para as questões levanta-
das anteriormente.

BRUNO HENRIQUES DA SILVA
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FAMÍLIAS passam por
dificuldades na Holanda.

SÓNIA LAMY
sonia.lamy@

metroportugal.com

Venda de bebidas baixa
com limitações a bordo
Lojas do aeroporto afectadas com novas regras de transporte de líquidos 
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Estudantes sem fronteiras
Alunos universitários, estrangeiros e portugueses, percorrem a Europa em busca de uma expriência de vida   

MAIS que uma experiência
universitária, entre aulas e li-
vros, estudar uma temporada
no estrangeiro é, sobretudo,
uma experiência de vida.

Ao atravessar a fronteira
deixam-se para trás a família,
os amigos, e a segurança de
um dia-a-dia cheio de rotinas
e caras conhecidas.

Há quatro anos, Inês Car-
deira, 25 anos, decidiu ir, ao
abrigo do programa Erasmus
(ver caixa) estudar seis meses
para Hamburgo, Alemanha.
O maior obstáculo foi a lín-
gua. Apesar de estar a tirar o
curso de Inglês - Alemão, sen-
tiu muita dificuldade em fa-
lar. “Tinha muita vergonha e
faltava-me vocabulário. Mas
no final já estava à vontade”,
confessa ao METRO.

Mal chegou a Hamburgo
foi recebida por um grupo de
estudantes portugueses que
também estavam a fazer Eras-
mus. Os colegas acompanha-
ram-na nos primeiros dias e

ajudaram-na a fazer

a inscrição na faculdade. 
“Custou-me muito o frio.

Em Março já estava calor em
Portugal e lá estava mais frio
que no nosso Inverno.”

Conheceu italianos, es-
panhóis e franceses, mas é no
Paraguai que ainda hoje tem
um amigo.  “Vivia numa resi-
dência de estudantes. Éramos
praticamente só Erasmus. Foi
difícil conhecer alemães, [só
os que estavam na residência],
porque as aulas também eram
para Erasmus.”

Quando regressou a Portu-
gal, as primeiras semanas ser-
viram para matar saudades de
casa, mas, depois vieram as
outras, as saudades do que
está para lá da fronteira. “Co-
meçou aquele bichinho de
querer fazer algo mais fora do
país. Voltei a sair para fazer
um estágio, por coincidência,
na mesma cidade.”

Mesmo assim, não estava sa-
tisfeita com o “nível de ale-
mão” e ficou mais uns meses
“a servir pequenos-almoços”
num hotel. Esta segunda es-
tadia, acabou por durar qua-
se um ano. “Passado um mês
de estar em Portugal, estava
pronta para outra. Nunca des-

carto a hipótese de voltar a ir
para fora.”

O programa Sócrates/Eras-
mus começou em 1987. Até
ao ano 2000 participaram
nesta iniciativa 750 mil es-
tudantes do ensino superior.

De acordo com dados da
Agência Nacional para os pro-
gramas Sócrates e Leonardo
Da Vinci (programas de inter-
câmbio), entre 2000 e 2006, e
apenas em Portugal, cerca de
20 065 estudantes viajaram ao
abrigo do Erasmus. 

No ano lectivo de 2004/
2005 mais de um milhão e tre-
zentos mil estudantes parti-
ciparam no Erasmus, em re-
presentação de mais de 2 000
faculdades europeias.

Nesse mesmo período, Por-
tugal enviou para a Europa 
3 853 estudantes, sendo a Es-
panha e a Itália os destinos fa-
voritos. Por cá foram acolhi-
dos 4 166 alunos estrangeiros
e os gostos coincidem com os
dos estudantes nacionais,
uma vez que a grande maioria
veio de Espanha e de Itália.

“As razões para a preferên-
cia destes países por Portugal
prendem-se, principalmente,
com a proximidade da cultu-
ra e da língua e geográfica, no
caso da Espanha”, explica Cris-
tina Soares, da Agência Na-
cional para os programas Só-
crates e Leonardo Da Vinci. 

O pior é o trânsito
Anastasia Popova, 23 anos,
veio da Estónia “interessada
na cultura e na língua” mas já
se assume como fã de Portu-
gal há vários anos. “Não ha-
via outra opção. É o meu país
preferido depois da Estónia.  É
uma experiência de vida. No
futuro não vou ter esta opor-
tunidade. Conhecem-se pes-
soas de todo o mundo.”

A estudante de Economia
aluga um quarto num apar-
tamento no Marquês de Pom-
bal, Lisboa. “Vive lá um mexi-
cano, espanhóis, franceses,
belgas e um angolano. Parece
que estamos num filme”, diz
divertida.

Já fala “um bocadinho” 
de português mas ainda lhe
custa perceber. “Às vezes co-
mem metade das palavras.”

Para o italiano, Francesco
Battaini, 21 anos, é mais fácil
e espera regressar a Milão “a
saber bem português”, embo-
ra não vá muito às aulas. “É o
melhor sítio para se estar. A
maneira de viver é bem me-
lhor e é mais barato. Já conhe-
ci portugueses mas ando mais
com Erasmus”, confessa ao
METRO. 

Francesco Battaini diz que
do que mais gosta é das pes-
soas. “São muito descontraí-
das e simpáticas. Pode-se fazer
o que se quer. O pior são os

condutores. É parecido com
o que se passa em Roma. É
uma loucura.”

Acolhimento português
Quando chegam a Lisboa ou
ao Porto, os estudantes es-
trangeiros podem procurar
ajuda profissional para se in-
tegrarem mais facilmente. A
associação Erasmus Lisboa
oferece vários serviços, entre
eles um site (www.erasmus-
lisboa.com ou www.erasmu-
sporto.com), no qual podem
encontrar informação sobre
alojamento, festas ou viagens. 

“Organizamos duas festas
por semana em Lisboa e uma
no Porto e uma viagem por
mês em cada uma das ci-
dades”, explica Fernando Mar-
tins, sócio fundador da asso-
ciação. “Distribuímos um
‘welcome pack’ [conjunto de
boas-vindas] com um cartão
de telemóvel, um bilhete pa-
ra os transportes e um cartão
que pode funcionar como
uma espécie de cartão jovem
para Erasmus, que dá descon-
tos em vários serviços.”

Todas as quartas-feiras, das
16h às 22h, a associação orga-
niza um aperitivo no bar
“D’Alma Lounge”, no Bairro
Alto, em Lisba, onde os Eras-
mus comem o que querem e
só pagam as bebidas. “É uma
ideia importada de Itália.”

A ligação aos países que

acolhem estudantes estran-
geiros pode não acabar com o
regresso a casa. 

Pedro Melo, 28 anos, tem
um pé em Itália e outro por
cá há seis anos. O arquitecto
fez Erasmus em 1999/2000,
em Reggio, Calábria, Itália.
“Deu para ter uma vida mais
descansada. Foi muito impor-
tante porque consegui perce-
ber melhor o que me interes-
sava profissionalmente.”

Quando voltou, deixou uma
namorada italiana que aca-

bou por vir fazer Erasmus pa-
ra Portugal. Casaram no ano
passado e vieram viver para
terras lusas. “A vida ficou me-
tade lá metade cá. A ligação
com Itália continua até hoje.”

No ano de 2004/2005. Por-
tugal recebeu 1 130 estu-
dantes espanhóis, 796 italia-
nos, 345 alemães, 298 alunos
da Polónia e 279 franceses. De
Portugal partiram 990 alunos
para Espanha, 672 para Itá-
lia, 307 para França e 255 pa-
ra a Alemanha.

RITA SEABRA GOMES
rita.seabra@

metroportugal.com

O ERASMUS é uma acção do
programa Sócrates que pro-
move a mobilidade europeia
de estudantes e docentes. 

Para participar, os estu-
dantes do ensino superior (in-
cluindo mestrado e doutora-
mento) devem estar inscritos
numa faculdade portuguesa
associada. É através da insti-
tuição o aluno pode candida-
tar-se a uma faculdade do es-
paço europeu, durante um
período mínimo de três meses
e máximo de 12 meses. 

Após a selecção dos estu-
dantes e definição da insti-
tuição de acolhimento é 
estabelecido um plano de es-
tudos entre a instituição 
de origem, a de acolhimento

e o estudante. O plano de-
termina as disciplinas que 
o estudante irá fazer na fa-
culdade anfitriã, as quais
terão reconhecimento quan-
do o estudante voltar à sua
instituição de origem. Este
processo é normalmente fei-
to através do Sistema Euro-
peu de Transferência de Cré-
ditos.

Sempre que possível, é atri-
buída uma bolsa de mobili-
dade. A bolsa é calculada
consoante a duração da esta-
dia e o país de destino.

As universidades de desti-
no dependem dos acordos bi-
laterais que as universidades
portuguesas estabelecem
com as instituições europeias.

O QUE É O ERASMUS?

SETE MIL ESTUDANTES EM TRÂNSITO ESTE ANO
A Universidade do Porto e a Universidade de Coimbra são as
instituições portuguesas que recebem mais estudantes es-
trangeiros. A Agência Nacional para o programa Sócrates e
Leonardo Da Vinci prevê que haja 7 000 alunos a estudar ao
abrigo do Programa Erasmus, no ano ano académico de
2006/2007. Os países de destino preferidos são a Espanha, a
Itália e a França. METRO

metro
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Túnel do Marquês
abre em Março com
uma saída fechada
Carmona Rodrigues mostrou as obras aos deputados  
O PRESIDENTE da Câmara
Municipal de Lisboa (CML),
Carmona Rodrigues, anun-
ciou ontem que o túnel do
Marquês irá abrir em Março
de 2007. Porém, a saída para
a Avenida António Augusto
Aguiar deverá continuar fe-
chada, uma vez que está de-
pendente das obras do Me-
tropolitano. “O túnel, na sua
essência, é uma obra que se
vai desenvolver desde o anti-
go túnel das Amoreiras, pas-
sando pela Rua Joaquim
António de Aguiar, pelo Mar-
quês de Pombal até a Aveni-
da Fontes Pereira de Melo e
isso vai abrir de uma só vez”,
afirmou Carmona Rodri-
gues, no final de uma visita à
obra solicitada pela Comis-
são parlamentar de Obras Pú-
blicas, Transportes e Comu-
nicações.

A rampa de saída para a
Avenida António Augusto de
Aguiar só poderá abrir depois
de o Metropolitano de Lisboa
realizar as obras de reparação
das fissuras no troço do túnel
que passa junto à galeria da
Linha Amarela do Metro, sob
a Avenida Fontes Pereira de
Melo.

Obra não está adjudicada
O Metropolitano de Lisboa
anunciou, no Verão, que o
concurso para a realização
das obras seria lançado em
Setembro ou Outubro, mas
até agora ainda não foram ad-
judicadas, adiantou o autar-
ca. “Só depois dessas obras é
que podemos concluir a liga-
ção do ramal para a Avenida
António Augusto de Aguiar”,
sustentou o autarca.

O responsável pela obra, Ví-
tor Damião, adiantou que as
obras do Metropolitano na-
quele troço — em que os dois
túneis estão separados por
cinco centímetros — deverão
demorar um mês e que os tra-
balhos do túnel deverão estar
concluídos dois meses depois.
Vítor Damião explicou ainda
que a nova administração do
Metropolitano de Lisboa está
a estudar o projecto e que ain-
da não sabe quando será lan-
çado o concurso.

Carmona Rodrigues afir-
mou estar preocupado com
o atraso das obras: “O Metro-
politano não tem ainda um
calendário e isso preocupa-
-me, porque são mais incó-
modos durante mais tempo
para muita gente.” O autar-
ca lamenta que o túnel não
possa estar todo concluído

na mesma altura.
O METRO contactou o Me-

tropolitano de Lisboa para
tentar apurar quando irá ser
adjudicada a obra e quando
vão começar os trabalhos,
mas, até ao fecho desta edi-
ção, não foi possível obter res-
posta.

Abertura de uma só via
O autarca anunciou também
que  a CML vai aplicar uma
multa de 3,1 milhões de eu-
ros ao consórcio Construções
do Tâmega, responsável pela
obra.  “Houve, do nosso pon-

to de vista, um deslizar in-
justificado do prazo e que
não estava contratualizado”,
disse Carmona Rodrigues.

O deputado socialista Mi-
guel Coelho sugeriu a Car-
mona Rodrigues a abertura
do troço já construído do tú-
nel do Marquês no sentido as-
cendente até às Amoreiras
para facilitar uma saída mais
rápida da cidade.

Carmona rejeitou a su-
gestão, já feita em Assem-
bleia Municipal pelo PS/Lis-
boa, justificando que as obras
de construção civil ainda não
estão concluídas e falta a ins-
talação do equipamento de
monitorização e sinalização.

Questionado pelos depu-
tados sobre os custos finais
da obra, o edil disse apenas
que “os custos estão dentro
dos parâmetros aceitáveis
para obras deste tipo”. A 
resposta não agradou aos de-
putados. METRO/LUSA

AUTARQUIA vai multar a construtora em 3,1 milhões de euros.
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O metropolitano
não tem ainda um ca-
lendário e isso preocupa-
-me, porque são mais
incómodos durante mais
tempo para muita gente.

CARMONA RODRIGUES, 
presidente da CML

A SAÍDA para a Av. António Augusto Aguiar vai continuar
fechada por estar dependente das obras do metropolitano.
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Feira da Criança 
também pensa nos pais
Miúdos vão aprender a dançar, a cozinhar e até fazer pasta de dentes

A CORDOARIA Nacional, em
Lisboa, recebe, a partir de
amanhã, a primeira Feira da
Criança. Pensada para os
mais novos, a verdade é que
os pais também têm de ser
entretidos. “Esta feira só é di-
ferente das outras porque
junta dois conceitos: o da fei-
ra clássica, com stands e pro-
dutos, e o de festa, com ‘work-
shops’ e actividades para os
mais novos”, explica ao ME-
TRO Fátima Baptista, da em-
presa Terra Alternativa, res-
ponsável pela organização.

O objectivo da feira passa

muito por ensinar várias coi-
sas aos miúdos: música, dan-
ça, ciência, teatro e cinema,

por exemplo. 
A Feira da Criança vai estar

montada durante todo o fim-

PUB

BREVES

• JOGO O Casino Lisboa pagou
em Outubro mais de 17,1
milhões de euros em jack-
pots, o que representa um re-
corde dos prémios atribuídos
neste espaço, inaugurado em
Abril.

• OBRAS Os membros da co-
missão de moradores do bair-
ro das Amendoeiras, em Lis-
boa, reclamaram ontem a
abertura de um inquérito par-
lamentar à actuação da Fun-
dação D. Pedro IV, gestora das
habitações desde 2005.

• PRAIAS Os apoios das praias
sob jurisdição da Comissão de
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional de Lisboa e
Vale do Tejo serão encerrados
em Janeiro caso os conces-
sionários não paguem as taxas
em dívida, anunciou o presi-
dente, Fonseca Ferreira. METRO

O EXECUTIVO municipal
reúne-se hoje de manhã.

Câmara
discute
atribuição 
de subsídios
A CÂMARA de Lisboa discu-
te hoje a atribuição 400 mil
euros à organização da 29a

edição do Rally Dacar, que
pela segunda edição conse-
cutiva parte de Lisboa em di-
recção à capital do Senegal.
A proposta do presidente da
Câmara de Lisboa, Carmona
Rodrigues, prevê a transfe-
rência de 400 mil euros para
a sociedade João Lagos
Sport, SA, promotora da pro-

va, que de-
corre entre
6 e 20 de Ja-
neiro de
2007.
Duzentos e
oitenta mil
euros serão
atribuídos
durante es-
te ano e 120
mil euros
no início de
2007, de
acordo com

a proposta de Carmona Ro-
drigues.
Durante a reunião vai discu-
tir-se ainda a atribuição de
um milhão de euros às jun-
tas de freguesia, destinadas
a intervenções no espaço pú-
blico (cerca de 410 mil eu-
ros), Acção Social e Educa-
ção (426 mil euros) e Despor-
to (347 mil euros). METRO

“Stand-up” até 
ao fim da semana
RIR O grupo de comedian-
tes “O Sindicato” tem várias
actuações marcadas em Lis-
boa, até ao fim da semana.
Hoje, no City Lounge (Lisboa),
vão estar Pedro Ribeiro, Ri-
cardo Vilão e Guilherme. No
Almirante Bar (Frielas) estão
João Pires e Miguel Branco.
Depois de amanhã é a vez do
Wind Club (Oeiras) receber
Pirex e Diogo Pereira. Sexta-
-feira, na Sociedade Guilher-
me Cossoul (Santos), vão es-
tar António Raminhos, Gus-
tavo Vieira e Diogo Pereira.
No sábado, no Excalibar (Pó-
voa de St. Iria) os risos ficam a
cargo de António Raminhos
e João Pires. Os espectáculos
começam às 22h. METRO

... o Museu do 
Azulejo abriu 
em 1980?
A colecção principal 

tem  1 peças.
O MUSEU DO AZULEJO está
situado no Convento de San-
ta Clara, em Lisboa, e foi man-
dando construir em 1509 pe-
la rainha D. Leonor, mulher
do rei D. João II. Em 1550 é
construída a actual igreja da
Madre de Deus, por ordem de
El Rei D. João III. 

Neste templo, a talha e os

azulejos constituem um dos
melhores exemplos do Bar-
roco em Portugal.

Em 1971 o Convento de
Santa Clara acolheu uma ex-
posição permanente de azu-
lejos. O Museu do Azulejo só
foi, porém, fundado em 1980. 

Na colecção de azulejos
contam-se 7 271 peças, que
constituem o centro natural
do próprio museu.

O Museu do Azulejo está
aberto às terças-feiras, das 14h
às 18h, e de quarta-feira a do-
mingo das 10h às 18h. A en-
trada custa três euros. METRO

SABIA QUE...

-de-semana, entre as 10h e as
22h. “Vai existir uma dinâ-
mica própria para pais e pa-
ra filhos. Enquanto as crian-
ças estão em ‘workshops’, os
pais podem ir às compras.”

“As criança podem encon-
trar coisas fantásticas: aulas
de culinária, ioga, danças pa-
lacianas e astronomia. No
‘workshop’ de ciências vão po-
der aprender a fazer pasta de
dentes e sabonetes, por exem-

plo.” A
pensar já
no futuro,
vai ser
possível
aos petizes
tirar uma
carta de
condução
júnior. Há
ainda 
aulas de bi-
juteria

com missangas e sessões de
leituras.

Os pais, enquanto deixam
os miúdos a aprender, vão po-
der comprar todo o tipo de
produtos, alimentação, ves-
tuários, mobiliário e brin-
quedos. “Os pais vão poder fa-
zer compras que é uma coisa
de que gostam muito. Não se
sabe muito bem porquê, mas
quando se fica adulto é as-
sim”, brinca Fátima Baptista.

A entrada para os pais (e
adultos) custa três euros. As
crianças, a partir de um ano
de idade, pagam um euro.

Seara embarga linhas 
de muito alta tensão
Obras de instalação de
postes eléctricos para-
ram ontem por falta de
licença.

As obras para a construção de
linhas de muito alta tensão fo-
ram embargadas pelo presi-
dente da Câmara Municipal
de Sintra, Fernando Seara, por
falta de licença, revelou fonte
da autarquia à agência Lusa.

As obras, que entretanto já
pararam, iniciaram-se ontem
com a abertura das fundações
para a colocação das torres das

linhas de muito alta tensão no
concelho de Sintra pela Rede
Eléctrica Nacional (REN). Mas
pararam após protestos das as-
sociações ambientalistas
Quercus e Olho Vivo.

A associação Olho Vivo cha-
mou a atenção para a inter-
venção que estava a ser reali-
zada junto “do monumento
nacional da Anta de Monte
Abraão”, com a circulação de
camiões e equipamentos pe-
sados nas imediações.

No entanto, “o embargo po-
de ser ultrapassado com o pe-
dido de licenciamento à Câ-

mara de Sintra pela REN”, 
disse à Lusa Filipe Pedrosa, da
associação Olho Vivo.

A construção das linhas de
muito alta tensão provocou
polémica, com comissões de
moradores a manifestarem-
-se preocupadas com as possí-
veis consequências para a saú-
de e com a eventual desvalo-
rização que as habitações po-
derão sofrer devido aos postes
com 70 metros.

A linha vai de Fanhões, em
Loures, a Trajouce, em Cas-
cais, e atravessa os concelhos
de Amadora e Sintra. LUSA

ZOOM

A Câmara 
de Lisboa
discute 
ainda a atri-
buição de
um milhão
de euros às 
juntas de
freguesia.
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A CORDOARIA promete
animação para miúdos e

graúdos. As entradas
custam três euros para

os adultos e um euro
para as crianças.

BRUNO MARTINS
bruno.martins@

metroportugal.com

ZOOM

A pensar já no
futuro, vai ser
possível aos
petizes tirar
uma carta de
condução jú-
nior.
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Rapto colectivo em Bagdad
Grupo sequestra entre 50 e 100 pessoas no edifício do Ministério do Ensino Superior
UM GRUPO de homens ar-
mados com uniformes da
polícia levou ontem a cabo
uma das mais espectaculares
acções de guerrilha que o
Iraque viu desde a queda do
regime de Saddam Hussein.
“Homens armados vestidos
como as forças especiais da
polícia irromperam num
edifício do Ministério do En-
sino Superior e levaram per-
to de uma centena de fun-
cionários e visitantes, depois
de um confronto com os
guardas”, anunciou o mi-
nistro do Ensino Superior,
Abed Diab al-Ujaili.

Os indivíduos chegaram à
sede do Departamento de In-
vestigação Científica, no bair-
ro de Karrada, oeste de Bag-
dad, a bordo de vinte veículos.

Mulheres poupadas
“As mulheres foram deixa-
das para trás, mas só após
lhes terem sido confiscados
os telemóveis” disse uma
testemunha, prosseguindo:
“os polícias que estava no lo-
cal ficaram parados en-
quanto os sequestradores
separavam xiitas de sunitas
através da identificação.”
Mas outra testemunha diz
que foram levados homens

de ambas as etnias exis-
tentes no país.

“Alguns dos homens deram
luta e pediram aos raptores
para os deixarem em paz, mas
estes responderam: ‘Não se
preocupem, se não fizeram

nada de mal vão poder ir-se
embora’”, disse um lojista.

Horas depois do sequestro,
cinco altos graduados da polí-
cia, encarregues do referido
bairro foram detidos por or-
dem do Ministério do Interior. 

Três dos sequestrados fo-
ram abandonados, posterior-
mente, próximo de uma uni-
dade hospitalar do centro de
Bagdad. “Uma carrinha pick-
up deixou essas três pessoas
nas traseiras do hospital Al-

Kindi. Tinham os olhos ven-
dados e estavam em estado de
choque. Não tinham dinhei-
ro, mas estavam ilesos”, afir-
mou um dos médicos, que
preferiu não se identificar.

Este sequestro de grandes
dimensões surge numa altu-
ra em que a segurança na ca-
pital iraquiana foi reforçada.
Os raptos colectivos não são
raros no Iraque e a comuni-
dade sunita há muito tempo
que denuncia o trabalho de
esquadrões da morte xiitas
que agem sob a protecção das
forças de segurança.

A violência também visa ha-
bitualmente os quadros ou fu-
turos quadros iraquianos —
advogados, médicos, arqui-
tectos, engenheiros, estu-
dantes universitários —, ten-
do várias centenas sido mor-
tos desde o início da guerra.

Dia sangrento
Entretanto, pelo menos 69
pessoas morreram ontem
em vários incidentes violen-
tos em diferentes zonas do
Iraque, nomeadamente nos
bombardeamentos america-
nos contra alguns bairros de
Bagdad, informaram fontes
médicas e das forças de se-
gurança. METRO/LUSA

Governo palestiniano
não reconhece Israel
Hamas justifica decisão,
recordando que 
também não foi pedido 
às duas Alemanhas 
que se reconhecessem.

O próximo Governo palesti-
niano de unidade nacional
não reconhecerá Israel, afir-
mou um alto responsável do
movimento Hamas.

“Não foi pedido ao próxi-
mo Governo para reconhecer
Israel e [o Executivo] não re-
conhecerá”, declarou em Da-
masco, Síria, o número dois
do gabinete político do Ha-
mas, Mussa Abu Marzuk. 

“Esta questão do reconhe-
cimento de Israel não tem
precedentes no plano inter-
nacional. Não foi pedido às
duas Alemanhas [Ocidental
e de Leste] para se reconhe-
cerem, enquanto o mundo
inteiro já as tinha reconhe-

cido”, adiantou Marzuk.
Citando igualmente o

exemplo das duas Coreias e da
China e Taiwan, Marzuk ques-
tionou “porque é que a Pales-
tina, que ainda não é um Es-
tado, deve reconhecer Israel?”
Por outro lado, Marzuk afir-
mou que o Hamas, que
controla o Governo palesti-
niano desde Março, na se-
quência da vitória nas legis-
lativas de Janeiro, irá renun-
ciar “a 11 ou 12 pastas” do es-
perado Governo de unidade,
ao qual se juntará a Fatah, do
presidente Mahmud Abbas.

Perto de um acordo
As declarações de Marzuk
surgem numa altura em que
Abbas e o Hamas parecem, fi-
nalmente, estar a ponto de
selar um acordo sobre a com-
posição do futuro Governo,
depois de  meses de impasse.
Os palestinianos esperam
que um novo Executivo per-
mita a retomada das ajudas
financeiras internacionais
directas ao Governo da Au-
toridade Nacional Palesti-
niana, suspensas desde a che-
gada do Hamas ao poder.

Entretanto, o diário pales-
tiniano “Al Ayam” afirmou
que o novo Governo não en-
trará em funções enquanto
não houver uma troca de pri-
sioneiros com Israel e as fac-
ções palestinianas não alcan-
çarem um cessar-fogo. “Três
assuntos devem ser resolvidos
antes da aprovação do Gover-
no pelo parlamento: a troca
de prisioneiros, incluindo o
soldado israelita preso em Ga-
za [Gilad Shalit], a criação de
um cessar-fogo, que inclua o
fim de disparos de  rockets Ka-
sam contra Israel e a liberta-
ção de ministros e deputados
[do Hamas] detidos em Is-
rael”, afirma o jornal. LUSA

ZOOM

O futuro Governo 
na Palestina poderá ser
composto pela Fatah  
e pelo Hamas. 

Rumsfeld enfrenta
acusações de tortura
Ex-secretário de Estado
americano é responsabi-
lizado pelo que se 
passa nas prisões.

Donald Rumsfeld, ex-secretá-
rio da Defesa dos EUA, e ou-
tros cinco juristas da admi-
nistração Bush vão ser acusa-
dos de serem os responsáveis
pelas alegadas torturas que os
presos sofrem nas prisões de
Abu Ghraib, no Iraque, e
Guantánamo, em Cuba.

O processo tem 220 páginas
e vai ser accionado por um
grupo de advogados alemães
e americanos. É que, segundo
a lei germânica, os autores
dos crimes de guerra podem

ser julgados na Alemanha, in-
dependentemente, do local
dos crimes.

Os advogados alegam que
Donald Rumsfeld ordenou
pessoalmente as torturas aos
presumíveis terroristas. “ Um
dos objectivos é dizer a um
torturador não se pode refu-
giar”, disse Michael Ratner,
presidente do Centro Consti-
tucional de Direitos de Nova
Iorque, que está por trás da
acusação.

Donald Rumsfeld é conhe-
cido por ser o arquitecto da
guerra no Iraque. Demitiu-se
na semana passada após a
derrota dos republicanos
nas eleições parlamentares
americanas. METRO

DONALD RUMSFELD é o arquitecto da guerra no Iraque.

Durão diz que
UE está perto
da mudança 
O PRESIDENTE da Comissão
Europeia, Durão Barroso,
mostrou-se ontem, em Es-
trasburgo — na apresentação
do programa legislativo e de
trabalho do executivo para
2007 — convicto de que o
próximo ano será de vira-
gem no projecto de constru-
ção europeia. Barroso afir-
mou mesmo que o recente
“apagão” na Europa, que
afectou nove países e mais de

dez milhões
de pessoas,
fez luz sobre
a interdepen-
dência dos
europeus. Pa-
ra Barroso,
2007 repre-
sentará um
ponto de vi-

ragem, já que marcará o mo-
mento em que uma Europa a
27, “após preparativos minu-
ciosos”, explorará todo seu
poderio renovado para res-
ponder às expectativas dos
cidadãos. A UE terá com um
novo quadro orçamental
(2007-2013) que “permitirá
pôr em marcha programas
de financiamento moderni-
zados que vão no sentido do
novo projecto europeu”. Re-
corde-se ainda que em 2007 
a UE vai celebrar o seu 50.°
aniversário. METRO

BREVES

• QUIOTO O ministro do Am-
biente da Austrália, país que
não ratificou o Protocolo de
Quioto, defendeu um novo
acordo que envolva um esfor-
ço de todas as nações para re-
duzir a emissão de gases com
efeito de estufa.

• AMBIENTE O Parlamento Eu-
ropeu defendeu ontem a cria-
ção, até 2012, de uma rede
europeia de zonas marinhas
protegidas, apelando aos Es-
tados-Membros que desen-
volvam estratégias para pro-
teger os ecossistemas mais
vulneráveis. 

• IRÃO O primeiro-ministro
britânico, Tony Blair, disse
que a situação no Médio
Oriente “não é complexa, é
simples” e responsabilizou o
Irão pelos conflitos na região.
Num discurso sobre política
externa, admitiu que “um no-
vo entendimento é possível”
mas apenas se Teerão “parar
de ajudar o terrorismo no Lí-
bano e no Iraque”. METRO

Aves europeias em
risco de extinção
AMBIENTE Mais de um ter-
ço das aves europeias estão
em risco de desaparecer se
a temperatura do planeta
aumentar mais de 1,2
graus, segundo um relató-
rio divulgado ontem pelo
Fundo Mundial para a Vida
Selvagem. P.D.

ZOOM

Em 2007, 
a Europa
terá 27 
Estados-
-Membros. 

O EDIFÍCIO do Ministério iraquiano do Ensino Superior foi palco de uma acção de guerrilha.
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MAHMUD Abbas, da Fatah.

CASAMENTO GAY LEGALIZADO NA ÁFRICA DO SUL
O Parlamento sul-africano aprovou ontem um projecto
de lei que legaliza o casamento entre homossexuais. Es-
te foi o primeiro país africano a permitir o casamento
entre duas pessoas do mesmo sexo. O Governo sul-afri-
cano considera que esta lei é uma forma de acabar com
a discriminação e preconceitos e compara-a à libertação
dos negros da opressão do Apartheid. METRO

Estou muito esperançado de que es-
te ano possamos ter a grande cele-

bração da nuclearização total do Irão.
MAHMUD AHMADINEJAD, 

presidente do Irão
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ESTADO RECUPERA 20 MILHÕES DE EUROS
A Segurança Social recuperou quase 20
milhões de euros em Setembro e Outubro, em
resultado da notificação de empresas com de-
clarações de remunerações em falta e da pe-
nhora de contas bancárias, disse ontem o se-
cretário de Estado da Segurança Social. LUSA

NÚMERO

1200 milhões de pessoas
vivem em pobreza
extrema. Uma

declaração assinada ontem, no Canadá, vai
proporcionar o acesso de 175 milhões de
famílias pobres ao microcrédito. METRO 

Impostos familiares
podem vir a mudar  
O CDS-PP desafiou o 
Governo a acabar com 
a discriminação entre 
casados e divorciados.

O ministro das Finanças ad-
mitiu ontem que, por uma
questão de justiça, se im-
põem algumas alterações na
fiscalidade das famílias. E ad-
mite também que, “havendo
margem”, algumas coisas de-
vem mudar.

Durante o debate na espe-
cialidade do Orçamento do
Estado para 2007, no Parla-
mento, o deputado Diogo
Feyo, do CDS-PP, lançou al-
guns desafios ao Executivo,
no sentido de acabar com a
discriminação entre os casais
e os contribuintes divorcia-
dos. E lembrou ainda que, em
algumas situações, um casal
divorciado, com três filhos,
acaba por pagar apenas me-

tade dos impostos pagos por
um casal, com o mesmo nú-
mero de filhos, que perma-
neça casado.

Em resposta, Fernando
Teixeira dos Santos afimou:
“Temos de olhar para estas si-
tuações e encontrar soluções
que atenuem e até eliminem
essas desigualdades.” Contu-
do, o ministro das Finanças

sublinhou que “é difícil, num
contexto de consolidação or-
çamental, avançar com me-
didas que podem implicar
um aumento da despesa fis-
cal, que pode ser significati-
vo”. E assegurou que “haven-
do margem, aquilo que for
justo, será feito”.

PAULA GONÇALVES MARTINS,

AGÊNCIA FINANCEIRA

Maioria das
empresas 
vão manter
trabalhadores

NOVENTA
e um por
cento das
empresas
portuguesas
prevêem
manter ou
aumentar os
quadros de
pessoal no

segundo semestre deste
ano. Os dados foram divul-
gados pela Hiring Survey e
têm por base um estudo que
é elaborado periodicamente
pela MRI, em 35 países. Ana
Teixeira, da MRI Portugal,
salientou que “a tendência
para reduzir o número de
trabalhadores tem vindo a
decrescer significativamen-
te quando se compara os da-
dos do último semestre de
2005”. E acrescentou: “Este 
é um indicador de consis-
tência e de uma certa estabi-
lidade no mercado de tra-
balho.” LUSA

O GOVERNO pondera alterações na fiscalidade das famílias.

Universidades 
apoiarão alunos
ORÇAMENTO A redução nas
verbas destinadas às univer-
sidades não terá qualquer
impacto nos apoios atribuí-
dos aos alunos. A garantia
foi deixada ontem pelo mi-
nistro das Finanças, Fernan-
do Teixeira dos Santos, du-
rante o debate na especiali-
dade do Orçamento do Esta-
do para 2007, que está a de-
correr na Assembleia da
República. A.F.

Juízes fiscais têm
ajuda internacional
TRIBUNAL O Governo
contratou especialistas es-
trangeiros para ensinarem
os juízes tributários portu-
gueses. O secretário de Esta-
do dos Assuntos Fiscais, João
Amaral Tomaz, admitiu on-
tem perante a Comissão de
Orçamento e Finanças que
“os tribunais tributários
funcionam com grandes di-
ficuldades”. E admitiu ter,
no Ministério das Finanças,
a colaboração de um espe-
cialista internacional em
matérias fiscais. A.F.

BREVES

• ESTUDO O estudo da consul-
tora Cap Gemini, segundo o
qual os directores públicos
ganham menos 77 por cento
que os do sector privado, foi
ontem criticado pelo Gover-
no. Segundo o Executivo o
documento não dá “garantias
de solidez ou rigor analítico”.

• DINHEIRO O Governo garan-
te que não pretende contro-
lar as movimentações de ca-
pitais dos cidadãos, mas ape-
nas controlar melhor os sec-
tores que movem grandes
quantidades de dinheiro e
que são propensos a usar pla-
neamento fiscal “agressivo”.

• IMPOSTOS Desde que tomou
posse, o director-geral dos Im-
postos, Paulo de Macedo, du-
plicou a cobrança coerciva de
receitas fiscais, noticiou on-
tem o “Correio da Manhã”. A
tutela vai afastá-lo por limita-
ção salarial: tem uma remu-
neração mensal superior a 20
mil euros.

• CLUBES A revisão das regras
de distribuição dos jogos 
sociais, efectuada pelo Go-
verno no início de 2006, fez
duplicar os valores que os
clubes entregam ao Estado
para saldar as dívidas fiscais.
Mesmo assim, o montante
não chega para cobrir a dívi-
da em falta. METRO

D
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O Parlamento Europeu vai discutir a proibição da chama-

da “publicidade encapotada” em televisão. A publicida-

de encapotada, tecnicamente designada de “product place-

ment”, consiste na colocação bem visível para os especta-

dores de produtos cujas marcas são facilmente identificá-

veis, e é uma forma tradicional de financiamento de filmes

ou séries de televisão. É sabido que alguns, como a série do

“007”, se especializaram nessa oitava arte que é a publicida-

de, promovendo os Aston Martin, os Rolex ou a Martini

(“mexido e não batido”), mas o fenómeno é generalizado.

Sempre que em qualquer filme o espectador pode identifi-

car uma marca ou um produto, seja o actor a entrar para

um avião onde a marca da companhia é bem visível ou a be-

ber uma Coca-Cola, pode ter a certeza que isso não aconte-

ceu por acaso. Essas marcas pagaram para aparecer no fil-

me. (E, já agora, só por curiosidade: quando os ministros,

comissários europeus e eurodeputados dão conferências de

imprensa e são bem visíveis as marcas das garrafas de água

mineral que estão entre eles e as câmaras, isso é só para ma-

tar a sede ou é distracção?)

P artindo do princípio que o Parla-

mento Europeu aprovará esta pro-

posta, que tem todos os ingredientes de

idiotice bem intencionada para ser pa-

pada na íntegra pelos eurodeputados,

será proibida a exibição de uma parte

substancial de filmes e séries de tele-

visão, incluindo alguns grandes clássi-

cos do cinema como o nosso “Pai Tira-

no”, onde a Tatão passeia o seu ingé-

nuo esplendor pelos balcões dos “Arma-

zéns Grandella”. O problema, se é que é

um problema, da publicidade encapo-

tada, não vem só dos filmes e séries

americanos onde é tudo menos encapo-

tada. Não deve haver produtor de cine-

ma ou televisão europeu que não tenha

recorrido a essa forma de financiamen-

to comercial para complementar os

sempre escassos subsídios públicos ao

audiovisual. E, num mundo como o

nosso, dominado pelas “marcas”, onde

a publicidade é omnipresente, é impossível mostrar uma

imagem convincente da realidade sem que se veja um

anúncio, uma marca, um letreiro numa paragem de auto-

carro ou uma simples tabuleta identificando uma loja, um

restaurante, uma bomba de gasolina. Na realidade, seria

muito estúpido o produtor que não tentasse cobrar uns

tostões a um café para filmar uma cena na sua esplanada.

C omo os ministros que fizeram esta proposta também

não são assim tão estúpidos, perceberam as implicações

absurdas da sua proposta e encontraram uma solução. Pri-

meiro, proíbe-se a publicidade encapotada na legislação co-

munitária. Depois, permite-se que cada estado individual-

mente a autorize em legislação própria. Será talvez exagero

dizer que é uma forma original de arranjar soluções para

problemas que não existem, mas é certamente uma manei-

ra original de passar o tempo.

Qual foi o último 
espectáculo que viu?

GONÇALO 
CARVALHO
24

barman

“Foi a ‘Casa do
Lago’ com a
Teresa Guilherme
e Miguel
Falabella, mas já
foi há algum
tempo.”

ANA MACHADO
20

estudante

“O espectáculo
teatral ‘A ‘Casa do
Lago’, há mais ou
menos um ano.”

VOZES

OS SEUS palpites

MAIS NADA
QUE FAZER?

PONTO DE vista
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JOSÉ
JÚDICE

EDITORIAL@METROPORTUGAL.COM
Santana Lopes cometeu erros
de governação, mas Sócrates já
os está a cometer. A diferença
é que Sócrates é esperto em tu-
do o que faz. Temos o exemplo
dos aumentos da electricida-
de em que fez figura de bon-
zinho com um aumento bru-
tal, mas diz que foi metade do
previsto... os portugueses não
são burros. Foi tudo encena-
do para enganar os eleitores.

Para quê reciclar?
MIGUEL COSTA

Para os leigos de uma Igreja
tratarem o casamento como
uma necessidade sexual, é
porque ainda não entenderam
o que é casamento. (...) A Igreja
teria de virar uma empresa e
estar estruturada para receber,
sustentar e amparar estas
famílias, ou então, os padres
teriam que ter uma atividade
extra para poder atender as ne-
cessidades básicas da sua famí-
lia. Lembrem-se que um padre
não celebra simplesmente
missas.

A liberdade de expressão será
talvez a única coisa de jeito
que o 25 de Abril (…) nos
trouxe. Mas como não há be-
la sem senão (...)  como é possí-
vel que alguém diga que San-
tana Lopes é uma pessoa coe-
rente e que é diferente de 
outros políticos? Quanto mui-
to será (...) igual a todos os ou-
tros, (…) Quanto a ele se
aproximar da extrema-direi-
ta, só para rir. Nem nos piores
tempos do Estado Novo hou-
ve extrema-direita em Portu-
gal! (...)

Santana Lopes
JOSÉ MACHADO
IN: WWW.PORTUGALDIARIO.IOL.PT

Celibato
LUÍS LEAL
IN: WWW.PORTUGALDIARIO.IOL.PT

Batota política
PEDRO CAMPOS
IN: WWW.PORTUGALDIARIO.IOL.PT

(...) Aniquilar um país só
porque atravessa um momen-
to de crise parece-me ilógico e
revelador de falta de confian-
ça ... e mesmo de imaginação.
Defender que outros vão fa-
zer o que a nós compete fazer
é muita ingenuidade. E, já ago-
ra, porque defender a opção es-
panhola? (...) O facto de parti-
lharmos uma península com

um estado não nos obriga a
unir-nos por motivos “geográ-
ficos”, (...). O facto de se dizer
que “Portugal saiu da Espa-
nha”, para além de errado (...),
a nada nos obriga também. Os
holandeses e os suíços saíram
da Alemanha e não me consta
que se defenda a sua reunifi-
cação com o pátria original.(...)

Perigos do iberismo
CARLOS LUNA

A LAGOA DO SHERMAN

JOSÉ JÚDICE ESCREVE NO METRO ÀS QUARTAS-FEIRAS.

TEMPOamanhã
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ROGÉRIO
ESTEVES
30

operador de câmara

“Tool, no domingo
[dia 5 de
Novembro] no
Pavilhão
Atlântico.”

(...) Quem fica com o dinheiro
do plástico do vidro e do
cartão? (...) Nunca foi tão fácil
fazer do lixo dinheiro. (...). Sen-
do assim pergunto eu: para
quê andar a juntar lixo em ca-
sa em vários caixotes? Para os
“meninos” da empresa ca-
marária encherem o bolso 
à conta dos outros. Vê-se pelo
modo com que muitas pessoas
ligadas à reciclagem sobem de
nível de vida. (...) Enquanto pa-
gar taxa do lixo e esgoto, o lixo
vai levar o caminho que sem-
pre levou, para o caixote.

Num
mundo como
o nosso, do-
minado pelas
‘marcas’, on-
de a publici-
dade é omni-
presente, é
impossível
mostrar uma
imagem
convincente
da realidade
sem que se
veja um
anúncio. 



Os astros
por Andreia Gaita

andreia.gaita@gmail.com
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VERTICAIS: 1 - Absorvera violenta-
mente. 2 - Senhor (abrev.); terramoto;
letra grega correspondente a p. 
3  - Conheço; costela inferior do boi;
colocou. 4  - Encrava (fig.); recordei. 
5  - Interj. designativa de cautela; pe-
quena lasca; elemento de formação
de palavras que exprime a ideia de
ovo. 6 - Título honorífico usado entre
os ingleses; trabalho penoso. 7 - Gra-
ceja; Ilha do mar Tirreno, no Golfo de
Nápoles, que é um grande centro
turístico; nota musical. 8 - Recua; vene-
rar, reverenciar. 9 - Tira do vestido ou
calça que rodeia a cintura; ápice (reg.);
naquele lugar. 10 - Mistura de gases
que constitui a atmosfera; máquina ti-
pográfica para imprimir; satélite de Jú-
piter. 11 - Atascara.

HORIZONTAIS: 1 - Afirmação feita
com convicção e insistência. 
2 - Mamífero ruminante útil e do-
mésticável, conhecido desde a anti-
guidade, próprio das regiões frias
do Norte; líquido que escorre de cer-
tas úlceras. 3 - Italiano (abrev.); quin-
ta vogal (pl.).  4 - Deus egípcio do
sol; lavra a terra superficialmente pa-
ra tirar as ervas daninhas; platina
(s.q.). 5 - Sacudira; cincho. 6 - Enal-
teces; parte de cada actor em peça
teatral. 7 - Fachada lateral de um
edifício; cada um dos números a adi-
cionar na soma. 8 - Letra grega; fi-
bras flexíveis e resistentes de certas
palmeiras, especialmente africanas
ou americanas; suf. de estado. 
9 - Parte inferior ou terminal dos
membros inferiores; basta. 10 - Lu-
garejo; falhei. 11 - Sonhadores.

HORIZONTAIS: 1 - Asseveração. 2 - Rena; ícor. 3 - It; us. 4 - Ra; arica; Pt. 5 - Abalara; aro. 6 - Gabas;
papel. 7 - Ala; parcela. 8 - Ró; ráfia; or. 9 - Pé; tá. 10 - Povo; fali. 11 - Visionários.

VERTICAIS: 1 - Tragara. 2 - Sr; abalo; pi. 3 - Sei; aba; pôs. 4 - Entala; revi. 5 - Vá; raspa; oo. 6 - Sir;
afã. 7 - Ri; Capri; fá. 8 - Acua; acatar. 9 - Cós; ape; ali. 10 - Ar; prelo; Io. 11 - Atolara.

SUDOKU
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Objectivo: preencher
todos os quadradinhos
de modo a que todas
as filas, colunas e cada
quadrado colorido
tenham todos os
algarismos de 1 a ,
sem repetições.

Solução:

Solução do quebra-cabeças

PALAVRAS CRUZADAS

Carneiro 21/03 a 19/04
Hoje é um bom dia para mudanças.

Substitua todos os tapetes e carpe-

tes da sua casa por aquelas boli-

nhas de esferovite das embalagens.

Explique a quem perguntar que as-

sim a casa parece sempre desempa-

cotada de fresco.

Touro 20/04 a 20/05
Telefone a um velho inimigo.

Quando este atender, lance uma

gargalhada maníaca e desligue.

Gémeos 21/05 a 21/06
Um óptimo dia para fugir ao tra-

balho e ir pescar. A não ser que seja

pescador, é claro... Nesse caso, é um

bom dia para ir trabalhar.

Caranguejo 22/06 a 22/07
Faça algum dinheiro extra colocan-

do sinais de “Vende-se” em tudo o

que vir à frente. Pontos extra se con-

seguir vender a sua mesa do escritó-

rio ao seu chefe.

Leão 23/07 a 22/08
Tem de aprender a largar o que já

não interessa. Isto não se aplica, é

claro, se estiver pendurado por um

ramo à beira de um precipício.

Virgem 23/08 a 23/09
Hoje vai encontrar uma moeda da

sorte no passeio. A seguir vai pen-

sar “bolas, é só um cêntimo, que

raio de sorte é esta?”

Balança 23/09 a 22/10
Hoje é um bom dia para ir ao cine-

ma. Junte o útil ao agradável e esco-

lha um filme bem chato, sempre po-

de recuperar o sono perdido.

Escorpião 23/10 a 21/11
Tente lembrar-se da última vez que

usou as palavras “verde” e “joelho”

na mesma frase. Leve o dia todo se

for preciso, é importante.

Sagitário 22/11 a 21/12
Um óptimo dia para fazer “pier-

cings” em sítios estranhos do seu

corpo, como por exemplo, dos dois

lados do seu pneu.

Capricórnio 22/12 a 19/01
Se se chama Zé e vem da Ameixoei-

ra, os seus colegas acham que é al-

tura de mudar de camisa, de pre-

ferência para uma sem manchas

nos sovacos.

Aquário 20/01 a 18/02
Hoje vai ter boas razões para pre-

guiçar todo o dia. Principalmente

depois de ler o jornal.

Peixes 19/02 a 20/03
Hoje precisa de fazer exercício.

Arranje um lencinho vermelho e

acene-o a toda a gente nascida no

fim de Abril. Depois corra o mais

rápido que puder.
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Dificuldade:



A PSA (Peugeot-Citroën) e a
Fiat apresentaram a nova ge-
ração dos seus furgões com-
pactos, que estarão à venda a
partir de meados de Janeiro do
próximo ano e mantêm a mes-
ma designação: Fiat Scudo, Ci-
troën Jumpy e Peugeot Expert. 

Além do rejuvenescimento
da gama, a principal novidade
prende-se com o lançamento
de uma versão de passageiros
com nove lugares, designa-
da por “combi” e em tudo
semelhante a um mono-
volume de grande for-
mato. A produção
destes furgões é 
feita em França.
SARA RODRIGUES

A DIRECÇÃO-GERAL de Viação
já entregou ao Governo a le-
gislação que altera o prazo pa-
ra as inspecções periódicas
dos automóveis. Quando o di-
ploma for aprovado, o prazo
máximo para apresentação
dos veículos a inspecção
deixa de ser o mês da ma-
trícula, como até agora,
para passar a ser o dia da
matrícula. O objectivo
é acabar com as filas
nos centros de ins-
pecção no final
de cada mês.         

SARA

RODRIGUES

O VOLVO C30 chega aos
concessionários no dia 25,
mas a marca já está a receber
ordens de encomenda. 
Os preços começam nos 27
800 euros, para a versão mais
acessível, como o motor a ga-
solina 1.6 de 100 cv. O 1.8 de
125 cv custa 31 800 euros e o
T5 de 220 cv, 44 430 euros.
Nos Diesel, o mais acessível
(1.6D de 109 cv) custa 30 800
euros; o 2.0D de 136 cv, 
35 245 euros; e o D5 de
180 cv atinge os 43 500
euros.  

O C30 passa a ser
o mais pequeno
Volvo em co-
mercializa-
ção, com
4,25 m de
compri-
mento
e lo-
ta-

ção de apenas
quatro lu-
gares.   SARA

RODRIGUES
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MOTOR

Ford S-MAX
É CARRO DO ANO 2007

O modelo americano ficou à frente de 41 nomeados

Design exterior do Maz-
da 3 MPS já deixa des-
confiar que é um veículo
de grande potência.

O Mazda 3 MPS é o segundo
modelo da nova linha Mazda
Performance Series (MPS).
Tem como base a carroçaria
de cinco portas do Mazda3 e
está equipado com o mesmo
motor de 260 cv que equipa o
Mazda6 MPS, tornando-o
num dos mais potentes veí-
culos de produção com trac-
ção dianteira. 

O design exterior sugere a
potência do veículo, mas de
uma forma discreta. À frente,

o pára-choques e a entrada de
ar são maiores e, na secção
traseira, uma saída de escape
larga, com 102 milímetros,
marca a diferença. As jantes
de alumínio de 18 polegadas
dão o toque final. Por dentro,
o carácter desportivo nota-se
na cor negra de base com as
linhas de costura encarna-
das, as aplicações em cor ti-
tânio e os pedais de alumínio. 

A velocidade máxima
anunciada é de 250 km/h,
(controlada electronicamen-
te). Os 100 km/h são atingidos
em 6,2 segundos. Para fazer
face a este incremento de po-
tência, o sistema de travagem
foi melhorado. S. R.

Outras caras,
o mesmo
nome

Governo
muda prazos
de inspecção

Volvo C30 já tem preços

O “CARRO DO ANO” é um ga-
lardão internacional, atri-
buído por um painel de 58
jornalistas da área, em re-
presentação de 22 países eu-
ropeus. A ideia é aclamar
um novo modelo,
de todos os
comercia-
lizados
nos 12
meses
ante-
riores ao
anúncio
do título,
que se
destaque
pelo
conjunto
apresen-
tado. 

A escolha deste ano recaiu
sobre o Ford S-MAX, num to-
tal de 41 veículos considera-
dos. Os finalistas com os
quais o modelo americano
se bateu foram:  Citroën C4
Picasso, Fiat Grande Punto,

Honda Civic, Opel Corsa,
Peugeot 207, Skoda

Room-

ster e Volvo C30.  
Ray Hutton, presidente do

júri do “Carro do Ano”, refe-
riu, a este propósito, que o
sentido das votações deixou
claro “que o júri ficou im-
pressionado com o conceito
inerente ao Ford S-MAX: um

automóvel espaçoso e
versátil que se

conduz
co-

mo uma berlina desportiva”. 
Este é o quinto prémio de

“Carro do Ano” que a Ford
conquista. O primeiro foi
em 1981, com o Escort, se-
guindo-se o Scorpio, em

1985, o Mondeo, em
1993 e o Focus, em

1999. SARA 

RODRIGUES

ZOOM

O Ford S-Max foi consi-
derado pelo presidente
do júri como um carro es-
paçoso e versátil.

NUM
TOTAL
de 41
veículos 
a concurso, 
o júri 
internacional elegeu o Ford 
S-Max como o carro do ano. A marca
americana conquista assim o quinto
galardão da sua história. 

PORTAGEIROS JÁ PODEM MULTAR
Os portageiros das auto-estradas e pontes
são, desde a semana passada, agentes de
fiscalização. A lei publicada em Julho
confere-lhes competência para multar os
condutores que não paguem ou que não
tenham o dispositivo electrónico da Via
Verde colocado no vidro. S.R. 

NÚMERO

8 por cento foi quanto
diminuiu o número de
mortes nas estradas da

União Europeia, desde o Outono
de 2005, segundo dados revelados
pela Comissão Europeia. S.R.

D
R

D
R

D
R

D
R

Raça desportiva
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DESPORTO LAUDRUP É O MELHOR DE SEMPRE
Michael Laudrup foi considerado pela Federação

Dinamarquesa de Futebol o melhor joga-
dor de sempre do país. “É uma sensação
única ser considerado por uma carreira

inteira”, disse o ex-jogador, que pas-
sou pelo Real Madrid, Barcelona,
entre outros. METRO

FEDERER venceu Roddick.

“Não há negócio”
por Quaresma
MERCADO Miguel Ángel
Gil Marín, conselheiro-dele-
gado do At. Madrid, desmen-
tiu ontem que o clube espa-

nhol tenha assegurado a
contratação de Ricardo

Quaresma, do F.C. Por-
to. “Não é verdade

que tenhamos che-
gado a acordo. É

um grande joga-
dor, mas não

há negócio”,
disse ao

“Maisfu-
tebol”. 

METRO

Federer chega 
aos sete milhões
TÉNIS A vitória de ontem
sobre o americano Andy
Roddick (4-6, 7-6, 6-4), na se-
gunda jornada do Masters
de Xangai, China, torna o
suíço Roger Federer no pri-
meiro tenista a ganhar mais

de sete milhões de dólares
(5,5 milhões de euros)

em prémios numa só
época. Na outra par-

tida, o croata Ivan
Ljubicic bateu o

argentino Da-
vid Nalban-

dian,pelos
parciais

de 5-7, 
7-6 e 7-5. 

METRO

Não fico feliz quando 1 500 ou três mil
adeptos do adversário dão mais apoio do que os
nossos. Agora está a arrefecer, é Inverno. Cantar-
mos e mexermo-nos é bom para combater o frio.

JOSÉ MOURINHO, 
treinador do Chelsea, sobre os adeptos do Chelsea   

Scolari conta com Ronaldo
SELECCIONADOR DIZ QUE A UTILIZAÇÃO DO EXTREMO FRENTE AO CAZAQUISTÃO DEPENDE DA ANÁLISE DOS MÉDICOS

CRISTIANO Ronaldo apresen-
tou-se na concentração da Se-
lecção Nacional com algu-
mas queixas, depois de ter
saído lesionado do jogo entre
o Manchester United e o
Blackburn. O extremo fa-

lhou o treino de segunda-
-feira, mas ontem já tra-

balhou sem limita-
ções. Na antevisão da

partida entre Por-
tugal e o Caza-

quistão (hoje, às
21 horas, em

Coimbra),
de qualifi-

cação
para o

Eu-
ro-

peu de 2008, Scolari referiu
que a sua utilização vai de-
pender do atleta e da análi-
se do departamento médico.

O seleccionador afirmou
que “não são os treinadores
das outras equipas que di-
zem quem joga”. Apesar de
não comentar as declarações
de Alex Ferguson, técnico
do Man. United, que  ape-
lou à não utilização do jo-
gador, Scolari marcou uma
posição de força: “[Ronaldo]
está melhor e deverá treinar
normalmente. Os médicos
vão analisar a situação até
amanhã [hoje] à tarde. Temos
um excelente departamento

médico e é nele que me
apoio para tomar as mi-

nhas decisões.” 

Urgente ganhar
Sobre a partida

com o Caza-
quistão, o

treina-

dor espera “um jogo de pa-
ciência”. Scolari conhece
bem o adversário e admi-
tiu que irá
“correr ris-
cos”
em

busca dos indispensáveis três
pontos. 

Caso a vitória não
surja, o técni-

co reco-
nhe-

ceu

que Portugal ficará numa má
posição. “Vamos ter uma ati-
tude um pouco diferente dos
últimos jogos, porque preci-
samos muito dos três pontos.
É importante vencer, mas
não há fantasmas. Temos
três jogos e quatro pontos,
mesmo ganhando ficamos
atrasados. Se não ganhar-
mos, ficamos numa situação
horrível.”

Jorge Andrade feliz
Depois de ter estado

ausente da selecção
durante oito me-

ses, por lesão,
Jorge Andrade

está “muito
contente”

por re-
gressar.
“Se não
estivesse

a cem por
cento não

estaria aqui.
É um motivo de

orgulho [ser um dos
capitães de equipa]. Assu-

mo as minhas responsabili-
dades.” GUILHERME ANDRADE, 

MAISUTEBOL

T em-se falado muito da jogada a favor da huma-
nidade do Miccoli. Não obstante, é escasso. Su-

ponho que é uma medida de grandiosidade a infi-
nita capacidade para absorver palavras que certas
obras de arte demonstram, como a de Miccoli na-
quele domingo à noite, contra o Beira-Mar, no está-
dio que fica ao lado do MediaMarkt. Suponho até
que se a economia fosse uma ciência com um mó-
dico de dignidade, aqueles oito segundos, desde a
recepção (ligeiramente falhada) até ao pontapé de
canto, deviam contar para o PIB. Infelizmente, fica-
mo-nos por uns artigos, como o de Leonor Pinhão,
em “A Bola”. Diz Leonor Pinhão que a jogada de
Miccoli não se consegue “descrever”. Discordo. Qual-
quer pessoa com o 9o ano incompleto (o que não
acontece com os benfiquistas) consegue “descrever”
aquela jogada. Aliás, até consegue reproduzi-la: o
que Miccoli fez não é tecnicamente exigente (o Ca-
dete conseguia fazer aquilo), não é fisicamente ina-
tingível (o Cabrita Reis também consegue rodar
sobre si próprio). O que não se consegue é justificar
aquela jogada. Por que é que aquilo aconteceu? É um
mistério, como o mistério da fé: dois mil anos e
milhões de livros depois, resta-nos obras de arte sem
par, pois com certeza que sim, mas continuamos sem
que ninguém saiba o porquê de tanto espanto.

Crónicas
da bola
Por maradona

PIB REVISTO EM ALTA

“MARADONA” É O ANIMADOR DE UM DOS MAIS POPULARES BLOGUES PORTUGUESES,
ACAUSAFOIMODIFICADA.BLOGSPOT.COM. COMENTÁRIOS PARA: EDITORIAL@METROPORTUGAL.COM
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Não são os treina-

dores das outras equipas
que dizem quem joga.

SCOLARI
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EDITADO POR FREDERICO GONÇALVES E MARY CAIADO

frederico.goncalves@metroportugal.com

G
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Veiga pede
demissão após
arresto de bens 
JOSÉ VEIGA, responsável da
SAD do Benfica, anunciou
ontem, na TVI, que colocou
o seu lugar à disposição, na
sequência do arresto de
bens de que foi alvo por uma
questão relacionada com a
Superfute, empresa que 
dirigia enquanto empresá-
rio de jogadores.
A casa do dirigente encarna-
do foi “invadida” por fun-
cionários que levaram vá-
rios móveis da sua vivenda,
em Cascais. Veiga anunciou
que já não viaja com o plan-
tel para Braga, onde a equi-
pa joga a próxima jornada.
Diz “estar fora do Benfica”,
preferindo provar a inocên-
cia sem estar ligado ao clube
da Luz. MAISFUTEBOL

L
U
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ENTRETENIMENTO

EDITADO POR CLÁUDIA NUNES E MARY CAIADO

claudia.nunes@metroportugal.com; mary.caiado@metroportugal.com

Livros, canetas, 
luvas ou chapéus.

KATE WINSLET, 
actriz; sobre os presentes 

de Natal para os filhos

PRÉMIOS BILLBOARD JÁ TÊM CONVIDADOS
As cantoras Gwen Stefani (na foto), Mary J. Blige,

Fergie e Janet Jackson e o músico Ludacris são al-
guns dos artistas que vão actuar na cerimónia de

entrega dos prémios de música Billboard, no próxi-
mo dia 4 de Dezembro, em Las Vegas, Estados

Unidos. O nome do apresentador ainda
não foi diivulgado. METRO

QUEM TEM MEDO

DA morte?
HÁ UM BOCADINHO de “Ser-
viço de Urgência”, uma dose
de “Dr. House” e até uma pi-
tada de “Hospital Central”.
Mas em “Anatomia de Grey”
a protagonista é uma mulher.
Há diálogos inteligentes e sen-
tido de humor. Mas aqui os
médicos são mais novos e a
série até pisca o olho ao pú-
blico juvenil.

A história do grupo de mé-
dicos internos que tenta fazer
pela vida num hospital de
Washington, EUA, arranca
hoje à noite na RTP 1 — a Fox
Life já a transmite na TV Ca-
bo. No sábado, há novo episó-
dio, com direito a repetição

no domingo. E será neste dia
que o canal público conti-
nuará a passar as aventuras
das duas primeira tempora-
das, mesmo antes do “Tele-
jornal”, a fazer lembrar os
saudosos tempos do “Knight
Rider” e do “MacGuyver”.

Para quem não conhece a
série, fica o aviso de que o que
vem lá é bom. “Anatomia de
Grey” foi somando prémios lá
fora e inclui nomeações para
as categorias de Melhor Série
Dramática tanto nos Emmy

como nos Globos de Ouro, os
prémios mais importantes da
televisão norte-americana.
Juntam-se ainda várias dis-
tinções para o elenco — San-
dra Oh, por exemplo, ganhou
este ano o Globo de Ouro pa-
ra Melhor Actriz Secundária
— e para o argumento. 

Façam-se as apresentações
O primeiro episódio, que pas-
sa hoje às 23 horas, dá a
conhecer as personagens
principais. Meredith Grey, a

protagonista, lidera um lote
de médicos acabados de sair
da Faculdade de Medicina
que tentam provar dotes sob
a supervisão musculada de
gente com mais experiência.

O cenário é um hospital
mas a elevada competição pa-
rece transportável para fora
daquelas paredes. E talvez
por aí se consiga começar a

explicar o êxito da série, um
fenómeno da cultura pop que
se pode gabar de ter actual-
mente uma média de 24
milhões de espectadores só
nos EUA — não faltam na in-
ternet também sites e fóruns
de fãs.

Como a história se passa
num hospital, claro que a vi-
da e a morte estão também em

cima da mesa. A cada mo-
mento, surgem questões que
desafiam o telespectador. 

Os diálogos são outra parte
importante da série criada por
Shonda Rhimes. Elaborados,
divertidos e cheios de ritmo
prometem sorrisos e é quase
garantido que terão uma pa-
lavra a dizer no vício que se vai
instalar nos domingos.

RTP estreia hoje a série “Anatomia de Grey”

Os temas da vida 
e da morte estão sempre

em cima da mesa, 
a desafiar o espectador.

CLÁUDIA NUNES
claudia.nunes@

metroportugal.com

D
R

O ELENCO de “Anatomia 
de Grey”, que começa 
hoje à noite na RTP.
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6:30 Bom Dia Portugal

10:00 Praça Da Alegria

13:00 Jornal Da Tarde

14:10 Os Ricos Também Choram

15:35 Portugal No Coração

17:15 Lingo

18:00 Portugal Em Directo

19:00 O Preço Certo

19:55 Direito de Antena

20:00 Telejornal

20:45 Em Reportagem

21:00 Futebol- Portugal/ Caza-
quistão: Fase De Apuramen-
to

23:00 Anatomia De Grey: A Hard
Day´s Night

23:45 Heist, O Golpe

1:45 Jack E Bobby: Election Night

2:30 Preto e Branco

16:30 Entre Nós

17:00 Lendas Vivas Do Além-Mar:
Caçadores De Mahi Mahi

17:30 Hora Discovery: Da Con-
cepção Ao Nascimento

18:30 A Fé dos Homens: Igreja Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos
Dias - Mormons

19:00 Biosfera

19:45 Zig Zag

20:45 Dois Homens E Meio

21:15 Hora Discovery: Espantosas
Invenções Animais

22:00 Jornal 

22:30 : Episódio 1

23:15 Bastidores 1-11-

23:30 Clube De Imprensa

0:45 Lendas Vivas Do Além-Mar:
Fundi Tubarão

1:15 Universidades

7:00 SIC Kids

9:00 Floribella

10:00 Fátima

13:00 Primeiro Jornal

14:15 O Profeta

14:45 Laços de Família

15:30 Contacto

17:15 Floribella

19:00 Sinhá Moça

20:00 Jornal da Noite

21:15 Floribella

22:15 Cobras & Lagartos

23:15 Jura

0:15 C.S.I. Las Vegas II- Ep.

1:15 C.S.I. Las Vegas II- Ep.1

2:15 Bang Bang

3:15 Ganância

4:15 Televendas

7:00 Diário da Manhã

10:00 Separar Vai Colar

10:05 Você Na TV!

13:00 Jornal Da Uma

14:00 Doce Fugitiva

15:00 Anjo Selvagem

16:00 Clube Morangos

17:00 Quem Quer Ganha Iva Do-
mingues

18:00 Morangos Com Açúcar IV

20:00 Jornal Nacional

21:15 Doce Fugitiva

22:15 Tempo De Viver

23:15 Tu E Eu

0:15 Dr. House: Detox

2:15 Will & Grace V: Bacon And
Eggs

2:45 Um Minuto Com Stan Cooper:
Stan Biggest Fan

ANATOMIA DE GREY (A HARD DAY’S NIGHT)
RTP | :

TELEVISÃO

17:00 Opinião Pública

18:00 Jornal de Economia

18:30 Jornal de Desporto III

19:00 Jornal das 

20:00 Caras Notícias

20:30 Cartaz e Páginas Soltas

20:55 Justiça Na Ordem

21:00 Jornal das Nove

22:00 Edição da Noite

23:00 A Quadratura do Círculo

0:00 Edição da Noite

1:30 Justiça Na Ordem

17:30 The Oprah Winfrey Show

18:30 Essência Directo

20:00 Na Cozinha Com Oliver

20:30 Eu, Ela e o Pai

21:00 Butterfly Collectors: Episó-
dio 1

22:30 Cultura Pop

23:00 Abre Brevemente

23:30 Não Há Impossíveis

0:00 The Oprah Winfrey Show

1:00 Alfred Hitchcock

2:00 Eu, Ela e o Pai

19:00 Desert Punk

19:30 Curto Circuito: Directo - 1ª
Edição

20:00 A Vida é Injusta

20:30 Daily Show

21:00 Kenny e Spenny

21:30 Ainda Há Bilhetes

22:00 Cleópatra 

22:30 Maus, Feios e Porcos

22:45 Curto Circuito: Casting

23:00 Vai Tudo Abaixo

23:30 Funland

17:45 Saturday Night Live

18:30 M.A.S.H.

19:00 Olho Vivo

19:30 Benny Hill

20:00 Tudo em Família

20:30 Frasier

21:00 Jay Leno

22:00 Everybody Loves Raymond

22:30 Prazer dos Diabos

23:30 Comedy Inc.

0:30 Benny Hill

1:00 Biqueirada

Esta página é feita em colaboração com os vários canais de televisão, que nos enviam 

as suas listagens de programas. Por ser assim, não podemos responsabilizar-nos por 

quaisquer alterações de última hora.                  Contacto: metro@metroportugal.com

THE O.C. 
NA TERRA 
DOS RICOS
TEMPORADA  
EPISÓDIO 

FOX | 1:

10:00 Pure Morning

12:30 Hit List Portugal

13:30 Room Raiders

14:00 My Own

14:30 Cribs

15:00 Non Stop Hits

16:30 th And Ocean

17:00 TRL

18:00 Re-Action

19:00 Hit List Portugal

21:00 Music Non Stop

22:30 There & Back: Ashley Parker
Angel

23:00 All Access

0:00 MTV Europe Music Awards


2:30 Where My Dogs At?

3:00 My Own

3:30 Night Zone

12:45 C.S.I. (), Ep 

13:35 C.S.I. Nova Iorque (), Ep 1

14:25 Jag - Em Nome da Justiça

15:20 Medium (1), Ep 1

16:10 Sem Rasto (1), Ep 11

17:05 Stingers - Infiltrados

17:55 E.R.Serviço de Urgência (),
Ep 

18:50 C.S.I. Nova Iorque (), Ep 1

19:40 Stingers - Infiltrados

20:35 Jag - Em Nome da Justiça

21:30 Alerta Cobra - Unidade Es-
pecial (1), Ep 1

22:25 O Protector (), Ep 

23:15 Duplo Team

0:49 Alerta Cobra - Unidade Es-
pecial (1), Ep 1

1:42 Duplo Team

3:16 Motivos Pessoais (1), Ep 11

14:38 Os Simpsons T, 

15:02 Os Simpsons T, 

15:25 Angel T, 1

16:10 Águas Profundas T1, 

16:55 The O.C., Na Terra Dos Ricos
T, 

17:40 Casos Arquivados T1, 1

18:25 Las Vegas T, 

19:10  T, 1

19:55 A Unidade T1, 

20:40 Os Simpsons T, 

21:05 Os Simpsons T, 

21:30 The O.C., Na Terra Dos Ricos
T, 

22:18 Angel T, 1

23:05 Las Vegas T, 

23:52 Prison Break T1, 

0:40 Ficheiros Secretos T, 1

SPORTTV 2

SIC NOTÍCIAS SIC MULHER SIC RADICAL SIC COMÉDIA

TVISIC2:RTP1DESTAQUE SÉRIE

FOXAXN

EUROSPORT SPORTTV 1

MTV 

DESTAQUE PROGRAMA

DESTAQUE DESPORTO

17:00 All Sports: Wednesday Se-
lection

17:10 Vela: Inside Alinghi

17:15 Vela: World Match Racing
Tour, St. Moritz, Suíça

17:45 Pólo: Gold Cup, Midhurst,
Inglaterra

18:15 All Sports: Sport Traveller

18:30 Andebol: Taça do Mundo Fe-
minina, Aarhus, Dinamarca
- Fase de Grupos - Ucrânia /
Brasil (R)

18:40 Automobilismo Velocidade:
Circuito MCE  - Resumo

19:10 Basquetebol - Mavericks X
Bulls: NBA

21:00 Ténis - Masters Cup: Xangai

23:00 Kickboxing - Luís Reis X Enri-
que Reyes: Peso Médio 

15:00 Informação - Notícias: Directo

15:30 Desportos Radicais - Wild Spi-
rits

16:00 Informação - Fórum Sport TV:
Directo

17:00 Futebol - Finlândia X Armé-
nia: Euro  - Directo

17:50 Informação - Notícias: Directo

18:00 Futebol - Finlândia X Armé-
nia: Euro  - Directo

19:00 Informação - Cultura Táctica

19:30 Futebol - Bélgica X Polónia:
Euro  - Directo

20:20 Informação - Notícias: Directo

20:30 Futebol - Bélgica X Polónia:
Euro  - Directo

21:30 Informação - Grelha de Parti-
da: Desportos Motorizados

23:00 Informação - Notícias: Últi-
mas Notícias - Directo

23:30 Futebol - The World Gam

0:00 Automobilismo - Camp. Es-
panhol GT: Circuito da Cata-
lunha - Resumo

BASQUETEBOL
MAVERICKS/BULLS
(NBA)

SPORTTV | 1:1
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Crank - Veneno no Sangue M/1  .1
Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade  V.P.
11.*  1.  1.  1.  1.  *Só Domingo
Filme da Treta M/  1.1  1.  1.  1.
.
Alex Rider: Operação Stormbreaker M/1
1.
O Guardião M/1  1.  1.  1.  .1
DOA - Guerreiras Mortais M/1  1.  1.
1.  1.  1.  .
Os Filhos do Homem M/1  1.1  1.  1.1
1.1  .
Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.  11.*  1.
1.1  1.  1.  1.  *Só Domingo

LUSOMUNDO 
OLIVAISHOPPING
O Diabo Veste Prada M/1  1.*  1.  1.1
1.1  .**  *Só Sábado, Domingo e Se-
gunda  **Só Sexta, Sábado e Segunda
Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade  V.P.
1.1*  1.1  1.  1.  *Só Sábado, Domin-
go e Segunda  
O Guardião M/1  1.  .1*  **Só Sexta,
Sábado e Segunda
Os Filhos do Homem M/1  1.*  1.  1.
1.  .**  *Só Sábado, Domingo e Se-
gunda  **Só Sexta, Sábado e Segunda
Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.  11.*
1.**  1.  1.  1.  1.  .***
*Só Domingo  **Só Sábado, Domingo e Se-
gunda  ***Só Sexta, Sábado e Segunda

LUSOMUNDO 
VASCO DA GAMA
Quanto me Amas? M/1 Qualidade  1.
1.
Vinicius M/1 Qualidade  1.  1.  .1
O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.  1.
1.1  .
Marie Antoinette M/1 Qualidade  1.  1.
.
Crank - Veneno no Sangue M/1  .1
Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade  V.P.
11.*  1.  1.  1.  *Só Domingo
Paris Je t'Aime M/1 Qualidade  1.  1.
1.  1.  .
Filme da Treta M/  1.  1.  1.  1.
1.  .
Alex Rider: Operação Stormbreaker M/1
1.1  1.
O Guardião M/1  1.1  .
DOA - Guerreiras Mortais M/1  1.  1.1
1.1  1.  .
Os Filhos do Homem M/1  1.  1.  1.
1.  .
Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.  11.*  1.1
1.  1.  1.  1.  *Só Domingo.  V.O.
1.  1.1  1.  1.  .

ALMADA

LUSOMUNDO
ALMADA FORUM
Manual de Amor M/1  1.1  1.  1.  1.
.
O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.  1.1
1.  .
Uma Família à Beira de um Ataque de Ner-
vos M/1  .
Uma Verdade Inconveniente M/ Qualida-
de  1.  1.  1.  1.  .
Click M/1  1.  1.  1.  1.
Marie Antoinette M/1 Qualidade  1.  1.1
.
Crank - Veneno no Sangue M/1  1.  .
Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade  V.P.
11.*  1.1  1.1  1.  *Só Domingo
Paris Je t'Aime M/1 Qualidade  1.  1.
1.  1.  .
Filme da Treta M/  1.  1.  1.1  1.
.
Armadilha em Alto Mar M/1  1.  1.
1.  1.  .1
Alex Rider: Operação Stormbreaker M/1
1.  1. 
A Dália Negra M/1 Qualidade  .
O Guardião M/1  1.  1.  1.  1.
.
DOA - Guerreiras Mortais M/1  1.  1.
1.  1.  .
Os Filhos do Homem M/1  1.1  1.  1.
1.1  .
Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.  11.*  1.
1.  1.  1.  *Só Domingo.  V.O.  1.
1.  1.  1.1  .

BARREIRO

CINEMAS FEIRA NOVA - BARREIRO
Sala 1  Os Filhos do Homem M/1  1.  1.
1.  1.
Sala   Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade  1.1
1.  1.1  1.

Boog & Elliot Vão à Caça M/  11.*  1.1
1.  1.  1.  1.  *Só Domingo

MONUMENTAL SALDANHA
Sala 1  Marie Antoinette M/1 Qualidade
11.*  1.1  1.  1.1  1.  .1  *Só Do-
mingo
Sala   A Dália Negra M/1 Qualidade  1.
1.  .
Sala   Volver - Voltar M/1 Qualidade  1.
1.
Sala   Em Paris M/1  1.  1.  1.  1.
1.  .
Sala  - Cine Teatro  O Diabo Veste Prada M/1
1.*  1.  1.  1.  .  .  *Só
Domingo
Sala   Uma Família à Beira de um Ataque de
Nervos M/1  1.  1.  1.  1.  1.
.
Sala   O Ilusionista M/1  1.  1.  1.
.  .
Sala   A Prairie Home Companion - Bastido-
res da Rádio M/1 Qualidade  1.  1.
1.  1.  .
Sala   Os Filhos do Homem M/1  1.1  1.
1.1  1.  .1

NIMAS
Uma Verdade Inconveniente M/ Qualida-
de  1.  1.  1.  .

QUARTETO
Sala 1 Alice M/1 Qualidade  1.
Sala 1  O Tempo que Resta M/1  1.  1.
1.  1.
Sala   Volver - Voltar  M/1 Qualidade  1.
1.  1.  .
Sala   Primavera, Verão, Outono, Inverno...
e Primavera M/1  1.1
Sala  Uma Verdade Inconveniente M/ Qua-
lidade  1.  1.  .
Sala   Quanto me Amas? M/1 Qualidade
1.  1.  1.1  .

TURIM
Volver - Voltar M/1 Qualidade  1.  1.
1.

UCI CINEMAS
Sala 1  Uma Verdade Inconveniente M/ Qua-
lidade  11.*  1.  1.  *Só Domingo
Sala 1  Volver - Voltar M/1 Qualidade  1.
1.  .1
Sala   Filme da Treta M/  11.*  1.1  1.
1.  1.  .  *Só Domingo
Sala   O Guardião M/1  1.1*  1.1  1.
.  *Sábado e Domingo não há sessão
Sala   Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade
V.P.  Sábado e Domingo  11.*  1.1  1.  *Só
Domingo 
Sala   A Dália Negra M/1 Qualidade  11.*
1.  1.  1.1  .  .  *Só Domin-
go
Sala   Manual de Amor M/1  11.*  1.1
1.  1.  .  .  *Só Domingo
Sala   Marie Antoinette M/1 Qualidade
11.*  1.1  1.  1.1  1.  .1  *Só Do-
mingo 
Sala   Dondoca à Força M/1  1.  .
Sala   Alex Rider: Operação Stormbreaker
M/1  11.*  1.  1.  1.  *Só Domingo
Sala   A Prairie Home Companion - Bastido-
res da Rádio M/1 Qualidade  11.*  1.
1.  1.  1.  .  *Só Domingo
Sala   O Diabo Veste Prada M/1  11.*  1.
1.  1.  1.  .  *Só Domingo
Sala 1  Os Filhos do Homem M/1  11.*
1.  1.  1.  .  .  *Só Domin-
go
Sala 11  Uma Família à Beira de um Ataque
de Nervos M/1  11.*  1.  1.  1.
1.  .1  *Só Domingo
Sala 1  O Ilusionista M/1  11.*  1.  1.
1.  .  .  *Só Domingo
Sala 1  Crank - Veneno no Sangue M/1  .
Sala 1  Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.
11.*  1.1  1.1  1.1  .1  .1  *Só Do-
mingo
Sala 1  Paris Je t'Aime M/1 Qualidade  11.*
1.1  1.  1.1  1.  .1  *Só Domingo

LUSOMUNDO COLOMBO
Manual de Amor M/1  1.  1.  1.
1.  .
O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.  1.
1.  .
Uma Família à Beira de um Ataque de Ner-
vos M/1  1.  1.
O Ilusionista M/1  1.  1.1  1.  1.
.
Uma Verdade Inconveniente M/ Qualida-
de  1.  .1
Click M/1  1.1  1.  .

LISBOA

CASTELLO LOPES 
- CINEMA LONDRES
Sala 1 O Ilusionista M/1  1.  1.  1.
1.  .*  *Só Sexta e Sábado 
Sala   Marie Antoinette M/1 Qualidade  1.1
1.  1.1  1.  .1*  *Só Sexta e Sábado

CINEMAS MILLENIUM ALVALÁXIA
Sala 1  Os Filhos do Homem M/1  1.  1.
1.  .  .
Sala   Marie Antoinette M/1 Qualidade
1.  1.  1.  1.  .
Sala  O Diabo Veste Prada M/1  1.1  1.1
1.  1.  .1
Sala  O Ilusionista M/1  1.  1.  1.
.  .
Sala   Volver - Voltar M/1 Qualidade  .
Sala  Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.
1.1  1.1  1.  1.  1.
Sala   Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.O.  1.
1.  1.  1.  .1
Sala   DOA - Guerreiras Mortais M/1  1.
1.  1.  1.  .
Sala  Manual de Amor M/1  1.  1.
1.1  .  .1
Sala   A Senhora da Água M/1  1.
Sala   O Guardião M/1  1.  1.  1.
.
Sala 1  Garfield  VP M/  VO M/  V.P.  Sába-
do e Domingo  1.  1.
Sala 1  Filme da Treta M/  1.*  1.*
1.1  1.  .1  *Sábado e Domingo não
há sessão
Sala 11  Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade
V.P.  1.  1.  1.
Sala 11  O Último Caçador M/ Qualidade  1.
.
Sala 1  Dondoca à Força M/1  1.  1.1
1.
Sala 1  A Dália Negra M/1 Qualidade  1.
.
Sala 1  Crank - Veneno no Sangue M/1  1.1
1.  1.
Sala 1  Uma Família à Beira de um Ataque
de Nervos  M/1  1.  1.  .1
Sala 1  Alex Rider: Operação Stormbreaker
M/1  1.1  1.  1.
Sala 1  A Prairie Home Companion - Basti-
dores da Rádio M/1 Qualidade  1.  1.
.1

CINEMAS TWIN TOWERS
Sala 1  O Diabo Veste Prada M/1  1.1  1.
1.  1.  .
Sala  O Guardião M/1  1.  1.  1.
1.  .1
Sala   Os Filhos do Homem M/1  1.  1.
1.  1.  .1
Sala   A Dália Negra M/1 Qualidade  1.
1.  1.1  .  .
Sala   Cypher M/1  1.1  1.  1.  1.
.

FONTE NOVA
Sala 1  O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.
1.  .
Sala   Em Paris M/1  1.1  1.  1.1  1.
Sala   Os Filhos do Homem M/1  1.  1.
1.  1.

KING TRIPLEX
Sala 1 Transe M/1  1.
Sala 1  Em Paris M/1  1.  1.  1.  .
.*  *Só Sexta, Sábado e Segunda
Sala   Marie Antoinette M/1 Qualidade
1.  1.  1.  .*  *Só Sexta, Sábado
e Segunda
Sala   Brown Bunny M/1  Domingo a Quar-
ta  1.
Sala   O Despertar da Mente M/1 Qualida-
de  Quinta, Sexta e Sábado  1.
Sala   Paris Je t'Aime M/1 Qualidade  1.1
1.  1.1  1.  .1*  *Só Sexta, Sábado e
Segunda

LUSOMUNDO AMOREIRAS
Aos Doze e Tantos M/1  .1
Dondoca à Força M/1  1.  1.*  .*
*Quarta não há sessão
Vinicius M/1 Qualidade  1.  1.  1.*
1.1**  .  *Terça e Quarta não há sessão
**Quarta não há sessão
O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.  1.
1.  .
A Prairie Home Companion - Bastidores da
Rádio M/1 Qualidade  1.  1.1  1.  1.
.*  .1*  *Quarta não há sessão
Marie Antoinette M/1 Qualidade  1.
1.  1.  1.1  .
Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade  V.P.  1.
1.  1.1  
Paris Je t'Aime M/1 Qualidade  1.1  1.
1.  1.*  .*  *Quarta não há sessão

Sala   Volver - Voltar M/1 Qualidade  1.1
1.  1.1  1.
Sala   Armadilha em Alto Mar M/1  1.
1.  1.  1.

CASCAIS

LUSOMUNDO 
CASCAISHOPPING
O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.1  1.
1.  .
Marie Antoinette M/1 Qualidade  1.1  1.
1.  1.  .1
Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade  V.P. 11.*
1.  1.  *Só Domingo
O Guardião M/1  1.1  1.  .

CARCAVELOS

ATLÂNTIDA CINE
Sala 1  O Diabo Veste Prada M/1  1.  1. 
Sala   A Senhora da Água M/1  1.
Sala   Em Paris M/1  1.  1.

CASTELLO LOPES 
CINEMAS CASCAIS VILLA
Sala 1  O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.
1.  1.  .*  *Só Sexta e Sábado 
Sala   Os Filhos do Homem M/1  1.  1.
1.1'  1.1  .*  *Só Sexta e Sábado 
Sala   Filme da Treta M/  1.  1.  1.
1.  .1*  *Só Sexta e Sábado
Sala   O Ilusionista M/1  1.1  1.  1.
1.  .*  *Só Sexta e Sábado
Sala   Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.  1.1
1.  1.  1.  1.  .

LOURINHÃ

CENTRO CULTURAL 
DR. AFONSO RODRIGUES PEREIRA
Filme da Treta M/  Sexta e Segunda  1..
Sábado e Domingo  1.  1.

MONTIJO

LUSOMUNDO 
FORUM MONTIJO
O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.1  1.
1.  .
Click M/1  1.  .
Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade  V.P.  11.*
1.  1.1  1.1  1.1  *Só Domingo
Filme da Treta M/  1.  1.  1.  1.
1.  .
O Guardião M/1  1.1  .1
DOA - Guerreiras Mortais M/1  11.*  1.1
1.  1.  1.  1.  .  *Só Domingo
Os Filhos do Homem M/1  1.  1.  1.
1.  .
Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.  1.1  1.
1.  1.

ODIVELAS

LUSOMUNDO 
ODIVELAS PARQUE
O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.  1.1
1.  .
Click M/1  1.  .
Crank - Veneno no Sangue M/1  .
Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade  V.P.  11.*
1.  1.  1.  *Só Domingo
Filme da Treta M/  1.1  1.  1.  1.  1.
.
O Guardião M/1  1.  1.  1.  1.1  .
DOA - Guerreiras Mortais M/1  1.  1.
1.  1.  .
Os Filhos do Homem M/1  1.  1.  1.1
1.  .
Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.  11.*  1.
1.1  1.  1.  1.  *Só Domingo

OEIRAS

CINEMA MIRAFLORES
Havana - Cidade Perdida M/1  1.  .*
*Só Sexta e Sábado
O Diabo Veste Prada M/1  1.1  1.1  1.1
.1*  *Só Sexta e Sábado
Crank - Veneno no Sangue M/1  1.  .*
*Só Sexta e Sábado
Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade  V.P.  11.*
1.  1.  *Só Domingo
Alex Rider: Operação Stormbreaker M/1  1.
1.  1.
A Dália Negra M/1 Qualidade  1.  1.
1.  .*  *Só Sexta e Sábado

CINEMA PALMEIRAS
Sala 1  Água M/1 Qualidade  1.1  1.
Sala 1  Capuchinho Vermelho: A Verdadeira His-
tória M/  V.P.  Sábado e Domingo  1.
Sala 1  Volver - Voltar M/1 Qualidade  1.1
Sala   A Dália NegraM/1 Qual. 1.  1.  1.

LUSOMUNDO 
OEIRAS PARQUE
O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.  1.
1.  .
O Ilusionista M/1  1.  1.  1.1  1.1  .
Marie Antoinette M/1 Qualidade  .1
Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade  V.P.  1.1
1.  1.  *Só Domingo
Filme da Treta M/  1.1  1.  1.  1.
.
O Guardião M/1  1.1  .
DOA - Guerreiras Mortais M/1  1.  1.1
1.  1.  .
Os Filhos do Homem M/1  1.  1.1  1.
1.  .1
Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.  11.*  1.
1.  1.  1.  1.  *Só Domingo

SEIXAL

CASTELLO LOPES 
CINEMAS - RIO SUL SHOPPING
Sala 1 O Guardião M/1  .
Sala 1  Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.  1.1
1.  1.  1.  1.
Sala   O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.
1.  1.  .
Sala  Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.O.  1.
1.  1.  1.  .
Sala   Filme da Treta M/  1.  1.  1.
.  .1
Sala   DOA - Guerreiras Mortais M/1  1.
1.1  1.  1.  .
Sala  Os Filhos do Homem M/1  Quarta
1.1  1.  1.  1.  .
Sala   Alex Rider: Operação Stormbreaker
M/1  1.
Sala   Crank - Veneno no Sangue M/1  1.
1.1  1.  .

FÓRUM CULTURAL DO SEIXAL
Faça Favor... M/1  Sexta  1.
Diário de um Novo Mundo M/1  Sábado  1.

SINTRA

NLC - CINEMA CITY BELOURA
Cinemax  O Diabo Veste Prada M/1  1.
1.  1.  1.  .
Sala 1  Garfield  VP M/  VO M/  11.*  1.
*Só Sábado e Domingo
Sala 1  Filme da Treta M/  1.  1.  .1
.1  .
Sala   Boog & Elliot Vão à Caça M/  11.*
1.  1.  1.  .  *Só Sáb. e Dom.
Sala   Crank - Veneno no Sangue M/1  .
.
Sala   End Game - Crime Perfeito M/1  1.
1.1  1.1  .1  .1  .
Sala   Os Filhos do Homem M/1  1.  1.
1.1  1.  .
Sala   Balbúrdia na Quinta M/ Qualidade
11.*  1.  1.  1.  1.  *Só Sábado e
Domingo 
Sala   Click M/1  1.  .
Sala   Marie Antoinette M/1 Qualidade  1.
1.  1.  1.  .1
Sala   A Casa Fantasma M/ Qualidade  V.P.
11.*  1.1  *Só Sábado e Domingo 
Sala   O Guardião M/1  1.  1.  .1 

MEM MARTINS

CASTELLO LOPES CINEMAS 
C.C. FEIRA NOVA - MEM MARTINS
Sala 1  Filme da Treta M/  1.  1.  1.
1.  .*  *Só Sexta e Sábado
Sala   A Dália Negra M/1 Qualidade  1.
1.  1.  1.  .*  *Só Sexta e Sábado 
Sala   Os Filhos do Homem M/1  1.  1.
1.  1.  .*  *Só Sexta e Sábado
Sala   O Guardião M/1  1.1  .1*  *Só Sex-
ta e Sábado
Sala   Alex Rider: Operação Stormbreaker
M/1  1.  1.  1.
Sala   O Diabo Veste Prada M/1  1.  1.
1.  1.  .1*  *Só Sexta e Sábado
Sala   Boog & Elliot Vão à Caça M/  V.P.  1.
1.  1.1  1.1  .*  *Só Sexta e Sábado

CINEMA

OS FILHOS DO HOMEM
Título original: Children Of Men 

Realizador: Alfonso Cuarón
Com: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine

Classificação: M/1
Género: Drama 

, Cores, 1 min.
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