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Paulo Bento deixa 
selecção portuguesa
Paulo Bento já não é o selec-
cionador nacional português, 
anunciou ontem a Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF) 
num comunicado publicado 
no site oficial do organismo. A 
FPF referiu que foi uma “de-
cisão tomada conjuntamente 
entre a direcção e Paulo Ben-
to”, agradecendo ao técnico 
pelo seu trabalho. O orga-
nismo acrescentou ainda que 
“está a trabalhar numa solu-
ção estruturada para dirigir 
as selecções e que será conhe-
cida em breve”. Paulo Bento 
assumiu o lugar de seleccio-
nador português em 2011, su-
cedendo a Carlos Queiroz, já 
a meio da fase de qualificação 
para o Euro2012, e liderou 
Portugal até às meias-finais 
da competição, que decorreu 
na Ucrânia e Polónia. Com 
alguma dificuldade, garantiu 
também o apuramento para 
a fase final do Mundial2014, 
que ocorreu no Brasil, mas 
a selecção lusa acabou por 
“cair” na fase de grupos. Pau-
lo Bento manteve-se no cargo 
de seleccionador, mas não re-
sistiu à inédita derrota caseira 
frente à Albânia no primeiro 
jogo da fase de qualificação 
para o Euro2016.

casal de advogados 
absolvido de burla
O Tribunal Judicial de Base absol-
veu do crime de burla um casal 
de advogados que foi acusado 
por dois clientes num negócio de 
investimentos em Timor. Terão 
de devolver verbas respeitantes à 
cobrança de honorários e despe-
sas e compra de t-shirts.   Pág. 4

Do motorista fumador
à sabotagem da cIa
O caso de um condutor de auto-
carro apanhado a fumar em ser-
viço, a queda de parquímetros 
e documentos desclassificados 
pela CIA, que confirmam a sa-
botagem de uma refinaria em 
Macau, durante a Guerra Fria, 
são alguns temas analisados “De 
Fonte Limpa”.  Págs. 2 e 3

Os arquitectos Rui Leão e Carlos Marreiros defendem que 
o Governo deveria promover a classificação do patrimó-
nio arquitectónico do movimento Moderno que existe 
em Macau, como o edifício da Escola Portuguesa. Muitos 

destes imóveis, alguns propriedade de particulares, estão 
“em risco” de ser adulterados, alertam os arquitectos, que 
sugerem ao Governo que avance para a aquisição de al-
guns edifícios.

Património “modernista”
corre “riscos” na RAEM

Proposta do TUI
sobre altos cargos
conquista apoios
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Função Pública “perde” 
recursos humanos
A longa espera no recrutamento 
centralizado “prejudica os ser-
viços públicos”, que enfrentam 
“a perda de recursos humanos”, 
diz Leong Veng Chai. Segundo o 
deputado, funcionários menos 
experientes têm sido chamados 
para cargos superiores. Pág. 7

aplicações de telemóveis 
preocupam Gabinete
Um estudo encomendado pelo 
Gabinete de Protecção de Dados 
Pessoais indica que muitas apli-
cações de telemóveis pedem para 
aceder a informações dos utiliza-
dores desnecessariamente, sobre-
tudo no sistema Android.  Pág. 9

“Inspirarte à Solta”
mobilizou 2.300 pessoas

Centrais
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