
DO CÉU AO INFERNO
ASEMANAEM REVISTA POR VALDEMAR CRUZ

Do anterior ao atual Governo, com passagem pe!a comunicação social, tão solicita a correr atrás

dos suspiros das redes sociais, ninguém sai bem na fotografia do polémico jantar da Web Summit

no Panteão Nacional. Bem, esteve a cientista Maria de Sousa ao chamar a atenção para a

necessidade de estancar a continuada fuga de cérebros, os mesmos que esta semana se

manifestaram frente à AR, porque vivem há anos em regime de precariedade, sem direito a

subsídio de desemprego quando terminam as bolsas de investigação.

Ao receber o Prémio Universidade
de Lisboa, a cientista, uma das

primeiras mulheres portuguesas
com reconhecimento internacional,
alertou para a continuada saída de
cérebros para universidades

estrangeiras.

O maestro e pianista israelo-argentino,
militantedo entendimento entre israelitas

e palestin ianos, fez 75 anos e ofereceu
um concerto de beneficência com

a Filarmóntcade Berlim.

O PSD deixa-se
de amuos e adota
uma atitude
normal de oposição,
Discorda de

opções relevantes
do Orçamento
do Estado e

apresenta 75

propostas de
alteração

A cantora
colombiana
teve de adiar

para 2018 os
17 concertos

dadigressão
europeiaque
a traria a Lisboa

na próxima
quarta-feira.
Precisa de tratar
uma hemorragia
nas cordas

vocais.

Jovens investigadores vivem há anos em
situação precária e sem acesso a subsídio

de desemprego. Manifestaram-se frente
à AR para que o Governo assuma as

contratações previstas na lei.

Panteão Nacional
Ditosa pátria esta que se perde em
bizantinas discussões à volta de

jantares como o da Web Surn mtt,
sem cuidar de debater, antes, as

consequências da ostracização da
cultura em sucessivos O E.

Mariano Rajoy
Não é bom sinaí

quando um político se

refugia nos apelos a
maiorias silenciosas.

Assume- se fiel

intérprete de um
sentimento que, sendo

seu, toma como geral.
Foi o que fez numa

breve ida à Catalunha.

Buffon

Tem lugar reservado

no Oíim po, mas esta
semana viveu
uma tragédia
sentimental. Sonhava

terminaracarreira
duranteo Mundial
de Futebol na Rússia,

mas a Itália, 60 anos

depois, voltaa ficar

pelo caminho.


