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Inquérito do mês 

(efectuado antes de conhecer o desfalque)  

Perguntas  

1 - Já foi ou tenciona ir à EXPO'98? 
2 - Sabe quanto custou? 
3 - Concorda com o investimento? 
4 - Acha que, após a exposição, o espaço irá ser rentabilizado? 

Respondem  

Ana, 22 anos, estudante de medicina  
R1 - Já fui. 
R2 - Não sei ao certo. 
R3 - Num aspecto concordo. Traz muitos turistas e divulga o país. É um cartão de visita. Por outro lado, penso que 
talvez houvesse coisas mais importantes a fazer. 
R4 - Espero que sim. Alguns dos pavilhões vão ser desmantelados, mas outros, como o oceanário e o pavilhão de 
Portugal, acho que serão rentabilizados. 

Carlos Viera, 46 anos, bombeiro profissional  
R1 - Consegui bilhetes e estou a pensar em ir. 
R2 - Sei que foram uns bons milhões de contos. São números astronómicos. 
R3 - É um cartão de visita importante, mas havia coisas mais importantes a tratar no país, nomeadamente em áreas 
como a educação e o emprego. Acho que não deviamos desperdiçar dinheiro assim. 
R4 - Acho que não. Já ouvi dizer que o governo quer mudar-se para uns edifícios, mas não sei até que ponto irá ser 
rentável. 

Anónimo, 69 anos, professor  
R1 - Fui apenas um dia. Tenciono voltar. 
R2 - Suponho que o défice previsto é de 78 milhões de contos. 
R3 - Não disponho de dados suficientes quanto aos custos, mas tenho algumas reservas. Suponho que para a região 
de Lisboa valerá a pena, mas para o resto do país tenho dúvidas. Parece-me que foi dado um destaque excessivo à 
região de Lisboa e Vale do Tejo. 
R4 - Tenho esperança que sim. 

José Ferraz da Silva, 52 anos, funcionário público  
R1 - Ainda não fui, mas penso ir quando aquilo estiver mais calmo. 
R2 - Acho que foi um investimento razoável, para aí uns 180 milhões de contos. 
R3 - Acho que sim, que valeu a pena. 
R4 - Não sei responder. 

Luís Alberto Teixeira, 22 anos, técnico de teatro  
R1 - Vou, mas em trabalho. 
R2 - Não sei ao certo. Mas sempre que ouvia o noticiário falavam do orçamento ter 'derrapado' não sei quantos 
milhões.. 
R3 - Por um lado concordo, mas por outro penso que provavelmente há áreas mais necessárias onde gastar esse 
dinheiro. Se nós não precisassemos desse dinheiro para mais nada, tudo bem. Mas visto que falta tanta coisa, 
provavelmente teria sido melhor investido noutros áreas, como a educação e a saúde. 
R4 - Acho que não. Vai ser complicado. 

Ana Nunes, 53 anos, funcionária pública  
R1 - Penso ir. 
R2 - Nem tenho bem a noção. Ouço falar de muitos milhões de contos. 
R3 - Não. Acho que foi dinheiro a mais. Há muito por fazer em Portugal. 
R4 - Ouço dizer que só fica um pavilhão e que o resto é para destruir. Não foi dinheiro muito bem aplicado.  


