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40% DOS HOMICIDAS SÃO ESTRANGEIROS

HOTELARIA FORMA MAIS DE 3.000 NA MADEIRA

O Correio da Manhã escreve “40 por cento dos homicidas são
estrangeiros”, segundo um estudo dos crimes na área da Polícia
Judiciária de Lisboa.

O Jornal da Madeira destaca que desde 2004 passaram pela
Escola Hotelaria e Turismo 3.163 pessoas no âmbito do programa Novas Oportunidades.

VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

120 PORTUGUESES JÁ MORRERAM
NAS ESTRADAS ESPANHOLAS

“PGR investiga 138 casos de violência nas escolas” diz a manchete do Diário de Notícias, que acrescenta que a maioria dos
casos são agressões violentas a professores.
CURSOS COM MAIS DESEMPREGADOS
O Jornal de Notícias avança “Psicologia, Direito e Gestão campeões do desemprego”, acrescentando que o Norte tem 40 por
cento dos 37 mil licenciados que não conseguem arranjar emprego”.
TABACO ROUBADO VENDIDO A 1 EURO
“Tabaco roubado é vendido a um euro no mercado negro” é
título do Jornal de Notícias.
CONVENTO MEDIEVAL DESCOBERTO EM COIMBRA
A manchete do Público diz “Convento medieval descoberto em
Coimbra não resiste a novo parque de estacionamento”. De
acordo com o jornal, as autoridades dizem que não há condições para conservar o achado, enquanto os especialistas discordam.
DIRECTORES ESCOLARES PASSAM A SER ELEITOS
O Público realça um trabalho sobre a nova gestão das escolas,
baseada na eleição dos directores, titulando “A nova revolução
no ensino já está em marcha”.

Mais de 120 portugueses morreram em acidentes de viação
nas estradas espanholas entre 2005 e 2007, o que representa
cerca de 11 por cento do total de vítimas estrangeiras, o terceiro
grupo em termos nacionais.
O valor é particularmente elevado visto que a comunidade portuguesa é a 14ª comunidade estrangeira em Espanha, representa cerca de 2,5 por cento da população não-espanhola no
país.
O número de mortes de portugueses tem vindo a aumentar,
notando-se que parte desse problema se pode dever ao facto de
Espanha ser, naturalmente, um ponto de passagem para motoristas portugueses.
GNR DETEVE INCENDIÁRIO DE 67 ANOS
Um homem de 67 anos foi detido na Gavieira, concelho de
Arcos de Valdevez, por suspeita de fogo posto, informou a GNR.
“A detenção deu-se pouco depois do suspeito ter ateado o incêndio com a ajuda de um molho de palha e de um isqueiro num
terreno repleto de arbustos”, acrescentou a fonte.
MUNIÇÕES DE CAÇA NO RIO TEJO
A Polícia Marítima apreendeu munições de caça de vários calibres no Rio Tejo junto à Estação Fluvial de Belém, em Lisboa.
“Foram recolhidas, junto da Estação Fluvial de Belém, cerca de
150 munições de caça de vários calibres pelos mergulhadores
da Polícia Marítima“, disse o comandante da Armada João Barbosa.

pretende vender o espaço onde ainda funciona a Livraria Portuguesa, adquirido à Administração portuguesa de Macau por
cerca de 900.000 patacas (90.000 euros), apesar da sua excelente localização nas imediações do Largo do Senado.
“A venda preconizada e defendida pela Fundação Oriente permite uma receita de uns cinquenta e tal milhões de patacas
(mais de cinco milhões de euros), mas priva a comunidade de
língua portuguesa, e não somente os portugueses, de um espaço essencial, único, cuja propriedade ainda é de uma instituição
portuguesa e, maioritariamente, do Estado Português”, lê-se na
petição.
PSP APREENDEU LIVROS COM CAPA PORNOGRÁFICA
A PSP de Braga apreendeu, numa feira de livros de saldo, alguns exemplares de um livro sobre pintura considerando que o
quadro reproduzido na capa, do pintor Gustave Courbet, é pornográfico, disse fonte da empresa livreira.
António Lopes adiantou que os três agentes policiais elaboraram um auto no qual afirmam terem apreendido os livros por
terem imagens pornográficas expostas publicamente.
O quadro do pintor oitocentista - tido como fundador do realismo em pintura - expõe as coxas e o sexo de uma mulher, sendo,
por isso, a sua obra mais conhecida. Pintado em 1866, está exposto no Museu D’Orsay em Paris.
CASA DA MÚSICA ADMITIDA NO JAZZ NETWORK
A Casa da Música (CdM) aderiu à Europe Jazz Network (EJN)
- Rede Europeia de Jazz - que reúne festivais, salas de concertos e outros promotores de concertos de 21 países europeus,
disse à Lusa, no Porto, fonte da CdM.
A adesão a esta organização, que reúne 63 associados (entre
salas de concertos, clubes de jazz, festivais e outros promotores
de jazz e música improvisada) verificou-se sábado, na reunião
da Direcção do EJN, de que a CdM foi anfitriã.
GRUPO SANTIAGO LANÇA REVISTA SOCIAL

DESPEDIMENTO COLECTIVO EM GRUPO DE JORNAIS
ADOLESCENTE DE 14 ANOS BALEADO POR OUTRO
A Controlinveste anunciou que retirou do processo de despedimento colectivo “um dos cônjuges de cada um dos dois casais
envolvidos” e “mais dois trabalhadores”, número considerado
insuficiente pelos representantes dos trabalhadores dos quatro
jornais do grupo.
Em comunicado, a administração da Controlinveste refere que
a decisão relativa ao processo de despedimento colectivo em
curso, da Global Noticias Publicações e da Jornalinveste Publicações, foi tomada “após uma reflexão séria e realista sobre as
opções estratégicas de negócio e a necessária reestruturação
das empresas”.
Por sua vez, os representantes dos trabalhadores dos quatro
jornais da Controlinveste - JN, DN, 24 Horas e O Jogo - acusam
o grupo de ter levado a cabo uma “simulação de negociação”,
criticando o facto de não terem sido “apresentadas e negociadas soluções alternativas ao despedimento colectivo”.
A Controlinveste anunciou a 15 de Janeiro o despedimento colectivo de 123 trabalhadores. A 5 de Fevereiro, a administração
do grupo rejeitou a suspensão do processo de despedimento
colectivo exigida pelos trabalhadores.
MILHARES DE EMPRESAS SEM EMPREGADOS
“Cerca de 72 mil empresas não têm empregados” e “União Europeia promete controlo dos paraísos fiscais” refere o jornal Público.
ESPIÕES NO CASO MADDIE
O 24horas conta que “Inglaterra meteu espiões no caso Maddie” e que a polícia britânica classifica a investigação de assunto de “segurança nacional”.
SANEAMENTO DO BPP
“BES, BCP e Citigroup são hipóteses para salvar BPP” noticia
o Jornal de Negócios, explicando que o plano de saneamento
do Banco Privado Português prevê a passagem da gestão dos
produtos de retorno absoluto para uma entidade externa.
BPP CONSIDERA ALTERNATIVAS
A administração do Banco Privado Português (BPP) informou
que vai “analisar com atenção” o comunicado do Ministério das
Finanças, considerando que “há outras alternativas que poderão
merecer o acordo dos clientes”.
Em comunicado, a administração do Banco Privado Português
refere que “acaba de ter conhecimento do comunicado do Ministério das Finanças sobre a situação do BPP” e que se “pronunciará oportunamente, depois de ponderadas todas as vertentes em equação”.

Um adolescente foi baleado por outro, através de disparo de
arma de fogo em Povos, Vila França de Xira, na segunda-feira,
devido a um “desentendimento entre miúdos”.
O acidente ocorreu ao fim da tarde de segunda-feira, quando
dois grupos de adolescentes - um de Vila Franca de Xira e outro
do Carregado - jogavam à bola na rua, e um jovem ainda não
identificado pela polícia “puxou da arma e disparou contra a vítima”.
A Polícia de Segurança Pública, de Vila Franca de Xira, acorreu ao local da rixa, junto a uma escola encerrada devido às
férias de Carnaval, tendo acompanhado o adolescente durante
a prestação dos primeiros socorros.
TIO AGREDIU PROFESSOR DE INGLÊS
O aluno, cujo tio agrediu um professor da Escola Francisco
Sanches de Braga, foi transferido para outro estabelecimento de
ensino, após inquérito interno realizado pela Direcção Regional
de Educação do Norte (DREN), disse a Lusa fonte escolar.
Segundo a fonte, o jovem foi enviado para a Escola de Lamações, também em Braga, para evitar problemas no seu relacionamento interno com professores e colegas.
A fonte adiantou que o docente agredido, que foi assistido a
diversas escoriações derivadas da agressão, veio a descobrir
que tem uma costela partida com perfuração do pulmão.
O professor Luís Pires foi atacado por um indivíduo, tio de um
aluno da escola, que o esmurrou na cara, deixando-o a sangrar
e provocando-lhe diversas feridas contusas, que obrigaram o
presidente do Conselho Executivo do estabelecimento de ensino a conduzi-lo à Urgência do Hospital de S. Marcos.
Luís Pires foi insultado e agredido à porta da escola, acto que
terá sido praticado pelo facto do aluno, do 5º ano, ter sido expulso de uma aula por estar a fazer barulho durante um teste. De
acordo com a fonte, o alegado agressor terá entrado no recinto
escolar em estado de exaltação e ameaçando bater no professor.
A fúria do agressor terá sido gerada pelo facto do professor ter
escrito na caderneta escolar que o aluno estava a fazer barulho
com os pés durante a aula, incomodando os colegas, não tendo
parado mesmo depois de repreendido.
MACAU: VENDA DO ESPAÇO DA LIVRARIA PORTUGUESA
Mais de 300 pessoas assinaram já a petição lançada pela Casa
de Portugal em Macau para tentar impedir a venda das instalações da Livraria Portuguesa no território, que o Instituto Português do Oriente quer alienar.
A petição explica que o Instituto Português do Oriente (IPOR)

O grupo de comunicação social Santiago (Guimapress SA), de
Guimarães, vai lançar em Março a revista BIGGERmagazine, dirigida pela apresentadora televisiva Helena Ramos, disse fonte
da empresa.
Sandra Guimarães adiantou, em declarações à Lusa, que a
publicação, com periodicidade mensal e características de revista social, tem 40 páginas e cinco mil exemplares de tiragem inicial.
A revista nasce no seio da agência BIGGER - Comunicação e
Imagem, recentemente criada pelo grupo jornalístico, que detém
a “Rádio Santiago” - a “local” mais ouvida em Portugal segundo
a Marktest - e os semanários “O Comércio de Guimarães”, que
com os seus 125 anos é o jornal mais antigo da região, e o “Desportivo de Guimarães”, o único semanário desportivo da região.
Gere, ainda, uma empresa de brindes publicitários, desde Novembro de 2008.
A BIGGERmagazine dirige-se, inicialmente, ao Vale do Ave e a
Braga, mas “parte com a fundada ambição de a médio prazo encurtar a periodicidade e alargar horizonte até à cobertura do
país”, afirmou a responsável.
Sandra Guimarães adiantou que “numa região frequentemente
conhecida por notícias negativas, a publicação pretende ser
mensageira de ideias e factos positivos, bem como lançar novos
protagonistas no mundo social”.
VALENÇA CANCELA EXPOMINHO
A Câmara de Valença cancelou a edição 2009 da ExpoMinho
para deslocar os 200 mil euros, que a feira custaria, para um
plano anticrise, destinado a ajudar as camadas sociais mais fragilizadas do concelho, anunciou fonte municipal.
Segundo a fonte, o plano vai avançar “de imediato” e privilegiará a terceira idade, os novos desempregados e os recém-licenciados do concelho.
NÉVOA CONDENADO A MULTA DE CINCO MIL EUROS
O administrador da Bragaparques, Domingos Névoa, foi condenado pelo Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, a 25 dias de multa a 200 euros cada, totalizando cinco mil euros, pelo crime de
corrupção activa para prática de acto lícito.
Domingos Névoa estava acusado de um crime de corrupção
por alegadamente tentar subornar o vereador da Câmara Municipal de Lisboa José Sá Fernandes, para que este desistisse de
uma acção judicial.
Em causa estava a acção popular interposta por José Sá Fernandes, quando o actual vereador era ainda candidato do Bloco
de Esquerda às eleições autárquicas, contestando o negócio de
permuta dos terrenos do Parque Mayer, pertencentes à Bragaparques, com os terrenos municipais da antiga Feira Popular.

“A Administração do BPP informa que, tal como fez questão de
referir o ministro das Finanças, há outras alternativas que poderão merecer o acordo dos clientes”, lê-se no documento.
A administração do BPP apela, “mais do que nunca, à serenidade e à compreensão dos seus clientes, na certeza de que,
com o seu apoio e envolvimento, que é fundamental, será possível encontrar uma solução que vá ao encontro dos seus legítimos interesses”.
AUMENTA PROCURA DO OURO
O Jornal de Negócios questiona “Bolha no ouro sim ou não”, e
adianta que as cotações do ouro entraram em alta, pressionadas por um aumento de procura.
OPERADOR ITALIANO DEVEDOR NA MADEIRA
O Diário de Notícias do Funchal diz que operador turístico italiano “Viaggi di Atlandi” está de volta ao Porto Santo mas deve
cerca de um milhão de euros às unidades hoteleiras e outros
fornecedores de serviços.
MAIS DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO
O Diário da Madeira refere que o PS-M vai entregar mais denúncias de corrupção à Procuradoria-Geral da República, que o
alcoolismo atormenta o bairro das Romeiras e que 27 mil pessoas já beneficiaram de formação profissional na Região da
Madeira.

O PRIMEIRO MINISTRO, JOSÉ SÓCRATES, ACOMPANHADO PELA MINISTRA DA EDUCAÇÃO, MARIA DE
LURDES RODRIGUES, DURANTE A VISITA À OBRA EPE NA ESCOLA SECUNDÁRIA GOMES DE ALMEIDA,
ESPINHO (Foto João Abreu Miranda/Lusa)

Stanley Ho
entra na
banca de
Cabo Verde
A Geocapital, holding de
Stanley Ho e Ferro Ribeiro,
adquiriu ao Montepio Geral os
27,4 por cento que o banco
português detinha na Caixa
Económica de Cabo Verde,
disse à agência Lusa fonte ligada ao negócio.
A compra da participação do
Montepio Geral no banco de
Cabo Verde estava a ser negociada pela Geocapital há
vários meses e foi acordada
em Janeiro.
O negócio agora concluído
transforma a sociedade de
Stanley Ho e Ferro Ribeiro no
maior accionista privado da
Caixa Económica.
Com a aquisição de uma posição destacada na Caixa
Económica - que tem o restante capital social disperso
por entidades caboverdianas a Geocapital passa a deter
posições em quatro instituições financeiras em quatro
países africanos de língua oficial portuguesa.
Na Guiné-Bissau, a Geocapital detém uma quota de participação de cerca de 44 por
cento no Banco da África Ocidental e em Moçambique
criou em 2008 o Moza Banco,
com instituições financeiras
locais.
Em Angola, uma parceria
com a Global Pactum e o
Banco Privado do Atlântico, ligado à Sonangol, permitiu a
criação da Geopactum, uma
holding onde a Geocapital
possui 49 por cento e que
está vocacionada para investimentos na área financeira.
A Geocapital - Investimentos
Estratégicos tem sede em
Macau e tem vindo a alargar a
sua acção aos países de língua portuguesa numa acção
coordenada com o papel de
Macau como plataforma económica e comercial entre a
China e os países de língua
portuguesa.
É neste contexto que Stanley
Ho, accionista da Geocapital,
tem também um investimento
de 200 milhões de euros no
Millennium/BCP em Portugal,
correspondentes a 3 por cento do capital do banco, e de 25
por cento no Banco Seng
Heng em Macau, em parceria
com o Industrial and Comercial Bank of China.
Com actividade em Angola,
Brasil, Guiné-Bissau e Moçambique, Cabo Verde, Portugal e Macau, a Geocapital tem
vários outros investimentos
além do sector financeiro, nomeadamente no sector dos
biocombustíveis.
ENCERRADO BANCO
INSULAR DE CABO VERDE
O Banco Insular de Cabo Verde encerrou na terça-feira por
decisão do governo cabo-verdiano, nomeadamente por falta de cumprimento de normas
sobre reposição de fundos e
riscos de crédito.
A portaria que encerra o Banco Insular foi publicada no
Boletim Oficial do Governo.
O governo justifica a decisão
com o incumprimento por parte do Banco Insular de “normativos prudenciais respeitantes nomeadamente à reposição de fundos próprios,
ao respeito do limite do rácio
de solvibilidade e ao limite de
concentração de riscos de
crédito”.
O Banco Insular está envolvido no escândalo financeiro do
BPN, em Portugal, e é propriedade da Sociedade Lusa
de Negócios.
Segundo a portaria que o
extingue, o banco ocultou a
natureza e o modelo de negócios que vinha adoptando e
não comunicou ao Banco de
Cabo Verde quem era o seu
real proprietário.

