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sau. Motivo: faltas injustifica-
das. O funcionário deixou a
Guiné para passar férias em
Portugal e não voltou ao ser-
viço. O MNE, que nunca mais
o conseguiu contactar, infor-
mou o SEF e instaurou-lhe um
processo disciplinar que resul-
tou na demissão alguns me-
ses depois. Durante esse tem-
po, a embaixada não teve o tal
“operacional”: o jardineiro.

SOCIAL

Quiromante Zila lê as
mãos de Merche Romero

� É hoje lançado o livro Li-
nhas das Mãos dos Famosos, da
autoria de Zila, a quiromante
e cartomante que se tornou
presença assídua na televisão
portuguesa. Além de Merche
Romero, a obra inclui outros
nomes conhecidos, clientes de
Zila, como Sofia Aparício, Ma-
nuel Luís Goucha, Merche Ro-
mero, Marina Mota, Toy e Fer-
nando Alvim. �

ter criticado o jornal por este
alegadamente branquear o re-
gime cubano, José Casanova
reagiu com fúria: “Com os
seus nome e alcunha, ‘Fernan-
da Câncio, jornalista’ integra
a turba canora que, à frente
dos média dominantes, entoa,
em coro síncrono, o vasto re-
portório do cancioneiro da
mediocridade e da abjecção
que é o conteúdo dos média
dominantes.”

Duarte Lima afinal
fala, mas...

�Duarte Lima tem sido asse-
diado pelos media para prestar
declarações, mas tem mantido
o silêncio sobre o assassinato,
no Brasil, da sua ex-cliente Ro-
salina Ribeiro. Contudo, agora
Duarte Lima falou. Deu uma
entrevista de quatro páginas à
revista Briefing, mas abordou
apenas a Associação Portugue-
sa Contra a Leucemia, que fun-
dou após ter tido a doença.

Operacional desaparecido

�O Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros demitiu
um “assistente operacio-
nal dos serviços externos”
que estava ao serviço da em-
baixada de Portugal em Bis-
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É uma compradora compulsiva: tem
o armário cheio de sapatilhas e de
relógios. E não consegue desligar-se
do telemóvel nem da Internet

01 TELEMÓVEL
Estou a sempre a mudar de telefone, mas não consigo
viver sem um.

02 INTERNET
Para estar ligada com o mundo. Sinto essa necessidade
especialmente quando estou fora do País. Gosto de estar
actualizada.

03 COMIDA
Pronto, admito: estou sempre a comer. Preciso, gosto,
adoro.

04CORRER
A verdade é que quando não corro não sei o que fazer.
Fico desesperada.

05 SÉRIESDE TELEVISÃO
Gosto de todas em todos os canais. De resto, na TV,
só vejo as notícias.

06 SAPATILHAS
Tenho um armário cheio. Já considero que é um hobby.

07COMPRARRELÓGIOS
Tenho tendência para usar sempre o mesmo, mas acabo
frequentemente por comprar mais um.

08 PASTILHASELÁSTICAS
Se tiver um pacote comigo não dura uma hora, gosto
das de morango e de pêssego.

09 MÚSICA
Gosto de todo o tipo de música. Até gostava de tirar
um curso de DJ.

10 CAFÉ
Como não me tira o sono, posso abusar dele porque
me sabe muito bem.
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O preço do ouro bateunovo recorde, ao passaros 1.300 dólares aonça_EL PAÍS

POR ANTÓNIO JOSÉ VILELA, LUÍS SILVESTRE, MARIA HENRIQUE
ESPADA, NUNO TIAGO PINTO E PATRÍCIA SILVA ALVES


