
as 500 mil pessoas que emigraram durante a crise, entre 2010 e 2015,
350 mil já terão regressado a Portugal, disse o secretário de Estado das

Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, em novembro, à

margem da inauguração de um Gabinete de Apoio ao Emigrante, na

Lourinhã. Manuela, Inês, Flor e João estão entre os 350 mil que se

estima já terem regressado. A "geração mais qualificada de sempre"
volta motivada por mais emprego, sol e saudades - as anunciadas

medidas de incentivo fiscal dizem-lhe pouco, escreve a jornalista
Helena Viegas, no artigo "RETRATOS DE UM REGRESSO A CASA".

"Há dois dias, uma coluna no The New York Times escrita por um

politólogo dizia: 'Subornem os militares'. Não há outra maneira. Não

chega com a amnistia. O suborno, obviamente, depois é revestido de

legalidade, como este fundo que têm os militares chilenos. Mas não

chega a liberdade. E preciso pagar aos militares para que aceitem a

transição democrática (na VENEZUELA)", diz, em entrevista à jornalista

Filipa Lino, Andrés Malamud, académico argentino especialista em

política da América Latina e investigador do Instituto de Ciências

Sociais da Universidade de Lisboa.

CARLA MACIEL, os pais e irmãos percorriam as freguesias portuguesas
ao volante de uma carrinha chamada "I.° de Maio". Era esse o nome

da banda de música popular da família portuense solicitada para a

Festa do Avante e para outras festividades. "O meu pai era um

apaixonado por música e fazia teatro amador - eram 'hobbies',

ele era vendedor e a minha mãe era auxiliar hospitalar (...).



Depois também tivemos uma banda mais 'clean' e tocávamos em
casamentos. Eu era vocalista, mas também tocava cavaquinho,

guitarra e percussão. Como atriz, estas experiências foram uma
mais-valia. Pedem-me para dançar, eu danço, pedem-me para

cantar, eu canto", conta a protagonista da série "Teorias da

Conspiração", em exibição na RTP, e autora da peça "Confissões

de um Coração Ardente", criada a partir da obra de Fiódor

Dostoiévski. O espetáculo estará no CCB, entre 14 e 17 de fevereiro,

e fala sobretudo de amor. w
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