
CARASDASEMANA PavelDmitrichenko
O terrível
Bailarino doBolshoi arruinoua
carreira com ácido sulfúrico

A primeira versão do crime tinha
qualquer coisa de romântico
embora não atenuasse a gravidade
do acto Pavel Dmitrichenko
bailarino do Bolshoi mandara
atirar ácido sulfúrico à cara do
director do célebre teatro russo
por ter negado à sua namorada
umpapel no Lago dos Cisnes
Mas afinal a evolução da história
desembocou provisoriamente
é certo em algo mais prosaico
Emcausa estariamquestões de
dinheiro com fumos de corrupção
Adeus romance de final trágico O
início de ano inesquecível que
Pavel prometera ele que dera vida
e corpo a vilões e a personagens
como Ivan o Terrível acabou por
ser mais inesquecível para ele

Filipe Pinhal
O indignador
Ex presidente do BCP encabeça
movimento anticortes nas reformas

É de todo incomumque o rosto
doMovimento dos Reformados
Indignados MRI seja o de alguém
que vive comuma reforma de
cerca de 70mil euros pormês
Mas Filipe Pinhal não hesitou em
aparecer em público queixando se
dos planos que ameaçam reduzir
reformas altas sem beneficiar com
isso os mais desfavorecidos No
caso dele diz quem fez contas
a reforma baixaria para 14mil
eurosmensais É capaz de haver
quem ache que isto são exageros
dos socialistas do PSD e dos
comunistas do CDS mas a
verdade é que Pinhal não atraiu
simpatias para o seumovimento
Pelo contrário empúblico passou
de indignado a indignador
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João Soares
O fiscalizador
Ligação àMaçonarianão impediu
quevá fiscalizar opolémicoSIRP

O socialista João Soares não
esconde bempelo contrário a
sua ligação àMaçonaria e isso não
deverá naturalmente impedi lo
de exercer cargos políticos Mas
mandava o bom senso que depois
das polémicas que envolveram
as secretas portuguesas e o seu
antigo chefe Jorge Silva Carvalho
também com ligaçõesmaçónicas
aqueles que viessem a ser eleitos
para fiscalizar o SIRP estivessem
livres de idênticas ligações O
PS não achou que isso fosse
problema João Soares também
não e a verdade é que foi eleito na
sexta feira junto com Paulo Mota
Pinto do PSD para o conselho de
fiscalização Mas os votos apenas
iludiram o incómodo

DanielOliveira
O acusador
FigurahistóricadeixaoBE com
acusaçõesde sectarismoà direcção

Militante doBloco de Esquerda
desde a fundação Daniel Oliveira
resolveu deixar o partido com
uma carta acusando a direcção
do BE de sectarismo político Não
lhe agrada a estratégia para as
autárquicas nem a falta de diálogo
com outros partidos à esquerda
certamente o PCP e o PS Numa
altura em oBE discute o futuro
das actuais tendências talvez com
a ideia de que zero tendências
será igual a zero divisões Daniel
Oliveira veio provar que basta um
único ser humano para quebrar
um aparente unanimismo Nada
que não tenha sucedido jámil
vezes à esquerda ou à direita mas
aDaniel Oliveira este momento já
ninguém lho tira

JoséMourinho
O vencedor
Três jogos e outras tantas vitórias
naTaçado Rei Liga e Champions

Eram oito dias que podiam
terminar com a época do Real
Madrid prematuramente Mas
José Mourinho venceu em toda
a linha Primeiro foi a Barcelona
eliminar os catalães da Taça
do Rei 1 3 e garantir um lugar
na final Depois derrotou o
campeão espanhol no Bernabéu
com 2 1 para a Liga ainda
por cima deixando no banco
de suplentes alguns habituais
titulares E por fim emOld
Trafford frente aoManchester
United afastou os red devils da
Liga dos Campeões apósmais
um triunfo 1 2 dando um passo
de gigante rumo à conquista
do troféu mais ambicionado no
clube merengue
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