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CARAS DA SEMANA

Ricardo Salgado
A vítima disto tudo
O antigo presidente do BES quis 

alijar todas as responsabilidades 

Era a audição mais aguardada da 

comissão de inquérito ao caso 

BES. Ricardo Salgado contou aos 

deputados a sua versão da história 

sobre o colapso do banco. Nessa 

sua versão, o ex-presidente do 

BES em nada contribuiu para o 

desmoronamento da instituição. 

A culpa, segundo Salgado, foi do 

contabilista, da crise, do Banco de 

Portugal e do Governo, que não 

deram ao banco tempo e dinheiro 

para poder recuperar. “O dono 

disto tudo” passou a “responsável 

disto tudo” e agora, pelos vistos, 

quer ser a “vítima disto tudo”. 

O problema é que a versão de 

Salgado tem sido contraditória a 

quase todas as que têm passado 

pela comissão.

Manoel de Oliveira
O aniversariante
Um aniversário, uma condecoração 

merecida e uma curta-metragem

Celebrou na quinta-feira 106 anos. 

E o cinema continua a celebrar 

a obra do realizador, que, no 

mesmo dia, viu estrear nas salas 

de cinema a sua curta-metragem O 

Velho do Restelo. “Os meus fi lmes 

são cada vez mais curtos e os 

meus discursos também. Obrigado 

à França. Viva o cinema!” Porquê 

o obrigado à França? Porque o 

realizador de Aniki-Bóbó recebeu 

esta semana a condecoração 

Grande Ofi cial da Legião de Honra 

de França. O embaixador francês 

referiu-se a Manoel de Oliveira, de 

uma forma justa, como “um génio 

do cinema”, autor de “uma obra 

de uma modernidade radical, 

sempre a experimentar novas 

estéticas”.
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Henrique Leitão
O premiado
Prémio Pessoa para um investigador 

e “cultor da interdisciplinaridade” 

Investigador principal no Centro 

Interuniversitário da História das 

Ciências e Tecnologia e docente 

na Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, Henrique 

Leitão foi distinguido com o 

Prémio Pessoa de 2014. Nascido em 

Lisboa, em 1964, e doutorado em 

Física em 1988, o seu trabalho teve, 

segundo o júri, grande destaque 

pela projecção da exposição 360º 

Ciência Descoberta, realizada 

em 2013 na Fundação Calouste 

Gulbenkian, “dando a conhecer 

ao grande público a importância 

crítica que a Península Ibérica teve 

para o desenvolvimento científi co 

e o progresso civilizacional”. Um 

prémio para um “verdadeiro cultor 

da interdisciplinaridade”.

Joaquim Carreira
O justo
Padre é o quarto português a entrar 

na lista do Memorial do Holocausto

Protegeu e salvou vários judeus 

ameaçados durante a II Guerra 

Mundial. E isso valeu ao padre 

Joaquim Carreira (1908-1981), 33 

anos após a sua morte, entrar na 

lista do Yad Vashen, o Memorial 

do Holocausto em Jerusalém, a 

título de “Justo entre as Nações”, 

que é atribuído a pessoas que 

“tenham não só salvado judeus 

como arriscado a sua vida para 

o fazer” (como o fez Aristides 

de Sousa Mendes, entre outros). 

Esta distinção resultou de uma 

investigação do jornalista António 

Marujo, publicado em 2012 na 

revista 2 do PÚBLICO, no qual 

foram incluídos, através de 

entrevistas, vários testemunhos da 

acção do padre Joaquim Carreira.

Nikos Romanos
O estudioso
Foi condenado a 16 anos de prisão 

por um assalto à mão armada

Desde 10 de Novembro que este 

jovem de 21 anos estava em greve 

de fome, protestando contra 

uma decisão da Justiça de não lhe 

permitir sair da prisão durante 

o dia para frequentar um curso 

universitário. Numa altura de 

enorme instabilidade social na 

Grécia, o protesto de Nikos levou 

milhares a protestarem nas ruas 

de Atenas. E conseguiu algo 

inédito numa altura em que se 

adivinha uma nova crise política 

e eleições antecipadas: unir os 

maiores partidos, do Governo e da 

oposição, na aprovação de uma 

emenda que permite aos detidos 

seguirem os seus estudos fora da 

prisão, munidos de uma pulseira 

electrónica.


