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Recortes 

Todo o poder à televisão 

"José Eduardo Moniz na TVI é muito mais influente do que toda a Conferência Espiscopal a pregar. Emídio Rangel 
tem condições para vir a ser o promotor da nova revolução radical em Portugal. Até lá, José Rodrigues dos Santos 
ainda poderá encontrar o seu caminho na salvação do regime democrático pluralista e representativo que todos os 
analistas especializados dão por perdido (...)" 

JOSÉ MEDEIROS FERREIRA 
DIÁRIO DE NOTÍCIAS - DN  

05.06.01 

 
A sociedade na escola 

"Os ciganos existe em Portugal há séculos, mas não iam à escola. Passaram a ir por razões que não são da escola, 
nomeadamente, por necessitarem da sexta classe para tirar a carta de condução e por terem de matricular os filhos 
para terem acesso ao rendimento mínimo garantido. Hoje alberga-se aqueles jovens que querem estar na escola 
juntamente com outros que são obrigados por lei. E a grande questão para muitos professores é essa. É quase 
como aquele actor que está habituado a representar para u público que gosta de teatro e em determinado momento 
puseram na plateia um espectador que não gosta de teatro, não quer ir ver teatro e está lá para mandar tomates e 
patear o actor." 

ANTÓNIO TEODORO 
JORNAL DE LETRAS - JL  

13.06.01 

 
Pastilhas mastigadas 

(Pina Moura) e (Manuela Arcanjo) ... "acossados, deu-lhes, nos últimos tempos, para desafiarem os lóbis. Onde já 
se viu a alta finança a pagar impostos, os médicos a terem que escolher entre o consultório privado e o hospital 
público? Tá tudo doido ou quê? Então é para isso que os elegemos? É por isso (...) que estes senhores não podem 
lá continuar. (...) Além do mais, se um programa de televisão só aguenta três meses e uma promoção do 
Continente é válida duas semanas, porque temos que gramar com os mesmos ministros anos a fio?" 

JOÃO MORGADO FERNANDES 
DIÁRIO DE NOTÍCIAS - DN 

23.06.01 

 
Greve dos educadores fechou infantários   

A adesão à greve dos educadores de infância dos estabelecimentos públicos rondou os 80 por cento, segundo 
informações da Federação Nacional dos Professores  (Fenprof ). Muitos dos 4 419 infantários públicos do 
continente não chegaram a abrir as portas e um elevado número funcionou a meio gás. (?)  A aplicação aos 
educadores de infância do calendário escolar definido para os restantes níveis de ensino (permitindo) que tenham 
as mesmas interrupções lectivas no Natal, Carnaval, Páscoa e Verão, (é) considerada pela federação indispensável 
para assegurar a qualidade pedagógica dos jardins de infância". 

CORREIO MANHÃ 
27-06-2001 



 

 
Mercados... 

"A despeito do discurso em favor do livre comércio, os países desenvolvidos gastam mais de um bilhão de dólares 
por dia para protegerem a sua agricultura e, com isso, desequilibram mercados deprimem a receita de países em 
desenvolvimento, e o que é pior, adiam indefinidamente uma discussão objectiva sobre os obstáculos ao 
crescimento do comércio global." 

DO EDITORIAL 
O ESTADO DE SÃO PAULO 

29.06.01 

 
Sampaio passa bola... 

"O Presidente da República é um «árbitro» e não um jogador em campo. Por isso, a oposição escusa de tentar 
passar a bola para Jorge Sampaio e pedir-lhe que dissolva o Parlamento (...) esta é, segundo o DN apurou, a 
posição reinante em Belém." 

GRAÇA HENRIQUES 
DIÁRIO DE NOTÍCIAS - DN 

30.06.01 

Sindicatos e estudantes não facilitarão vida ao min istro   

"O Ministério da Educação muda hoje de rosto. (?) o novo ministro, defende uma visão integrada para o sistema 
educativo, mas sindicatos e estudantes advertem desde já que não lhe facilitarão a vida.   

A Federação Nacional dos Professores  (Fenprof ) já avisou que vai manter as suas posições de "dureza e 
exigência" no que respeita aos compromissos assumidos pelo ministério, "independentemente do ministro escolhido 
para o cargo.  

(?) Com 56 anos, Reitor da Universidade de Aveiro desde 1994, doutorado em Química pela Universidades de 
Cardiff, no País de Gales, autor de diversas publicações e comunicações científicas na área de Química, Júlio 
Domingos Pedrosa da Luz de Jesus, herda dossiers bastante criticados, quer do ensino básico, passando pelo 
secundário e superior."   

DIÁRIO NOTÍCIAS ? DN 
03-07-2001     

 
Educação nega tréguas ao ministro 

 "De Júlio Pedrosa, "homem directo, decidido, frontal nas decisões e conhecedor do meio universitário", para uns, e 
"pouco reivindicativo, enquanto presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)", para 
outros, o que os estudantes (do Porto) querem saber é até que ponto o novo titular da pasta da educação saberá 
aplicar as reformas necessárias.   

(?) o presidente do CRUP, Adriano Pimpão, considera Júlio Pedrosa uma boa escolha. «Trata-se de uma pessoa 
dialogante, com capacidade de decisão e que reúne as características necessárias para assumir a pasta da 
Educação», afirmou." 

JORNAL DE NOTÍCIAS ? JN 
03.07.01 


